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Bu~ea-~e, no p~e~ente e~tud~ de~e~eue~ e 
a expe~~êne~a m~ne~~a de apl~eação do modelo de ~~~ 
adm~n~~t~ação públ~ea do E~tadc de M~na~ Ge~a~~. T~a 

do e~6o~ço de ~eo~gan~zação adm~n~~t~at~ua ~n~e~ado em 
o~~entado pelo rn~t~tuto Lat~no-Ame~eano de Plan~6~ea 

ção Eeonôm~ea e Soe~al, lLPES, que ~eeomendou, dent4e ~núme 

~~ p~opo~~çõe~ ao Goue~no do E~tado, que ~e adot~~e na ad 
m~n~~t~ação m~ne~~a tal 6o~ma de o~gan~zação. 

Na p~~me~~a ~eçao, ~ao 6e~t~ ob~e~uaçõe~ 
~n~e~a~~ que no~ pa~eee~am neee~~á~~a~, a 6~m de ~~tua~ o 
le~to~ aee~ea de algun~ p~oblema~ bá~~eo~ ~ela~onado~ eom o 
planejamento e ~ua ~n~t~tue~onal~zação e ap~e~enta~ o e~eopo 
do t~abalho. 

Na ~egunda ~eçao, de~e~euem-~e, num b~eue 
h~~tõ~~eo, o~ anteeedente~ da o~gan~zação atual. 

A te~ee~~a ~eção t~ata da ~eno~ma nazendá 
~~a que anteeedeu, em M~na~, a ~e6o~ma adm~n~~t~at~va, obje 
to de~ta monog~a6~a. 

Na qua~ta ~eçao ê ap~e~entado o modelo de 
o~gan~zação po~ ~~~tema~, ~endo d~~eut~da~ ~ua~ p~em~~~~ bá 
~~ea~. 

Cu~da-~e, na qu~nta ~eção, de de~e~eue~ e 
anal~~a~ o 6une~onamento do~ ~~~tema~ e de p~oeede~ a uma ~~ 
e~nta ap~ee~ação ~ob~e o 11 Plano M~ne~~o de Ve~envolu~mento 
Eeonâm~eo e Soe~al. 

F~nalmente, a ~exta e ~e~ma ~eçoe~ eon
têm, ~e~pee~uamente, um balanço da ~e1o~ma e6e~uada e ~ 

eonelu~õe~ ma~~ ge~a~~ que ~e pude~am ~n5e~~~ da p~e~ente mo 
nog~a6~a. 
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"PaJLa muLto-6, oJLgani.zaç.ã.o ê .6i.nô 

ni.mo de oJLganogJLama.6 ou de manu

ai..6 mi.nudente.6 de cla.6.6i.6i.caç.ã.0 
de caJLgo.6, que devem .6eJL JLeli.gi.~ 

.6amente ob.6eJLvado.6 e anotado.6 ••• 

Me.6mo quando di..6cuti.da pOJL ale~ 

do.6 .6 eUll ma..t,~ aJLguto.6 e.6tudi.o.6o.6 I 

a.6.6ume mu..tto ma..t.6 a nOJLma de uma 

.6êJLi.e de quadJLad..tnho.6 di..6po.6tO.6 
de acoJLdo com lógi.ca aJLqui.tetôni. 

ca ab.6tJLata, do que a de uma ca 
.6a habi.tada pOJL .6eJLe.6 humano.6. 

O ~eJLmo oJLgani.zaç.ã.o JLe6eJLe-.6e ao 
complexo .6..tlltema de comuni.caç.õe.6 

e i.nteJL-JLelaç.õell exi.lltente.6 num 
gJLupamento humano ••• Ao .6i..6tema 

que acaba de .6eJL de.6cJLi.to, 0.6 .60 
ci.ólo 9 Oll chamam de .6 i..6tema.6 . de 
pape...tll, embo-ta '71u-i.ta.6 pe.6.6oa.6 o 
chamem, na ..tnti.m-i.dade, de oJLgan-i. 
zaç.ã.o". 

HeJLbeJLt A.Si.mon. 
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PRIMEIRA SEÇÃO 

INTROVUÇÃO 

O PLANEJAMENTO E SUA INSTITUCIONALIZAÇÃO: 

ALGUNS PROBLEMAS BÃSICOS 

A concretização de diretrizes políticas pa 
rece exigir correspondente adequação do aparato institucio
nal. Em princípio, tal correspondência pressupõe objetivid~ 
de quanto aos conceitos de desenvolvimento, de planejamento 
e, a nível operacional, dos planos, programas e projetos. 

o desenvolvimento não é, entretanto, um 

processo sobre o qual exista um consenso. 1 Para começar, há 
divergências quanto ao próprio sentido da idéia de desenvol

vimento, com alguns sustentando que ele é equivalente acres 
cimento econômico, enquanto outros alegam que se trata de urna 

mudança social complexa onde, ao lado da expansão econômica, 
também se alteram os padrões de distribuição da riqueza na 

sociedade. 2 

l oJt-i.entaç.õe.6 extJtemamente d-i.veJtgente.6 podem .6eJt peJtceb-i.da.6 
ao .6e con6JtontaJtem pO.6-i.ç.õe.6 de d-i.veJt.6o.6 autoJte.6. Veja-.6e pOJt 
exemplo: 

BETTELLHEIM, ChaJtle.6. Plan-i.6-i.caç.ã.o e cJte.6 c-i.mento aceleJtado. 
R-i.o de Jane-i.Jto, ZahaJt Ed~toJte.6, 1976; 

ROSTOW, W.W. Etapa.6 do de.6envolv-i.mento econ5m-i.co. R-i.o de 
Jane-i.Jto, ZahaJt EdltoJte.6, 1971. 

2C~mo cJtZt-i.ca a aboJtdagem e.6tJt-i.tamente ba.6eada na teoJt-i.a 
econ5m-i.ca convenc-i.onal podem .6eJt c-i.tada.6 a.6 ob.6eJtvaç.õe.6 de 
SUNKEL e PAZ, .6egundo a.6 qua-i..6 adm-i.te-.6e que ex-i..6te um .6-i..6te 
ma econôm-i.co 6unc-i.onando tal como .6upõem a teoJt-i.a neoclâ.6.6-i.ca 
e Keyne.6-i.ana e cujO.6 pJtognõ.6t-i.co.6, com 6Jteqüênc~ nã.o .6e cum 
pJtem. SempJte que tal 6ato ocoJtJte, alega-.6e que o .6-i..6tema eco 
n5m-i.co e: de algum modo "anoJtmal" ou que apJte.6enta de.6v-i.o.6 com 
Jte.6pe-i.to a como deveJt-i.a .6eJt o .6-i..6tema. Con6oJtme: 

SUNKEL, O.6valdo e PAZ PedJto. El .6ubde.6aJtJtollo lat-i.noameJt-i.
cano y la teoJt-i.a del de.6aJtJtollo. Mex-i.co, S-i.glo XXI Edl 
tOJte.6 S.A., 1970, p.32. 
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Outro aspecto que tem suscitado discordân 
cias é o que diz respeito à própria estratégia de desenvolvi 

mento. Há os que propugnam por processo equilibrado, traduzi 
do em ações que incidem simultaneamente sobre todos os aspec 

tos da realidade social e econômica; há outros, entretanto, 
que negam a possibilidade de um processo equilibrado e sus

tentam a necessidade de se enfatizarem ações e medidas com 
caráter desequilibrador. 3 Segundo este último ponto-de-vista, 
o dilema do desenvolvimento não estaria, por exemplo, entre 
investir em capital social básico ou em empreendimentos dir~ 
tamente produtivos. A questão que se coloca para estes estu
diosos do desenvolvimento diz respeito, antes, a que seqüê~ 

cias adotar primeiro: se investimentos diretamente produti

vos seguidos de inversões em capital social básico, ou se o 
contrário. Para os teóricos do desequilíbrio, do ponto-de~i~ 

ta espacial, as escolhas entre concentrar ou desconcentrar 
devem ser feitas a partir da interpretação da conjuntura an 

tes de qualquer princípio estratégico que forneça um "4a~io 

nale" para a ação. 

Assim, tendo em vista a disjuntiva concen 

tração ou desconcentração espacial, as escolhas podem ser 
mais circunstanciais do que propriamente teóricas: dependen 
do da situação sobre a qual se vai atuar, opta-se por um ou 
outro critério, conforme o grau de concentração ou desconcen 
tração requerido. 

Quanto ao planejamento, tampouco parece 
tratar-se de disciplina suficientemente amadurecida, a ponto 
de permitir que dela se derivem, com segurança, medidas, pro 
cedimentos e ações. A esse respeito, uma distinção teórica 

3A~ concepçõe~ aqui 4eóe4ida~ ~ão explicitada~ em: 
HIRSCHMAN, Albe4t O. La e~t4ategia del de~a~~ollo economi

co. M~xico, Fondo de Cultu~a EconomZca, 1970. 
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útil foi apresentada por Faludi (1973), para quem pode o pl~ 
nejamento ser visto de dois ângulos: o substantivo, que cor
responde ao que ele chama de ":theoJr.Y -i..n piann-i..ng", e o proces 

4 -
sual, no vocabulirio de Falu~i, ":theoJr.y 06 pianning". 

~o dizer deste autor, a teoria do planej~ 
mento enfrenta dificuldades para preencher os cânones que r~ 
gem o estabelecimento de um campo teórico. Assim, por exem
plo, dificilmente se poderia esperar que uma "ciência do pi~ 

nejamen:to" lograsse desenvolver-se a partir de definiç5es, 
leis e hipóteses exigidas para caracterização de uma teoria. 

Já em "relação ao primeiro co~çeito - teoria em planejamento
que compreende o conjunto de aspectos substantivos envolvidos 

em qualquer ação planejadora, entende Faludi não ser proble 
ma. O planejamento em princípio, faz uso de proposiç5es ou 

teorias de qualquer das disciplinas, das ciências sociais,ou 
de outras áreas afins e não teria porHue se preocupar com a 
questão de validar tais teorias. 

De outra parte, virios são os autores que 

têm apontado as incertezas a que esti submetido o planejameg 
to, como, por exemplo, Caiden e Wildavsky(1974). Baseados em 

estudos realizados em alguns ?aíses subdesenvolvidos, estes 
autores levantaram s~rias dfividas quanto i eficácia dos pl~ 

nos globais, quando aplicados a economias deprimidas. Critic~ 
ram a adoção do chamado planej amento compreensivo nos referidos 
países, pois estes dispõem de limitados recursos humanos qua 
lificados, recursos financeiros e organizacionais. Conforme 

constataram ao longo de uma pesquisa, durante cinco anos,ne~ 
sas regiões são raras as alocações de recursos que acompanham 

4 C o n.6 u.i:t e -.6 e, a. p-'1. Õ pO.6 -i..:to d 2..6.6 a..6 di.6 :t-i..n ç.õ e.6 : 
fALUV1, AndJr.ea..6. A Jr.eadeJr. ~n piann-i..ng :theoJr.Y. OX6oJr.d,PeJr.

magon PJr.e.6.6, 1973, Cap.1. 
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o estipulado nos planos. De um lado, os gastos planejados ge 

ralmente não aparecem no documento orçamentário, pois as de
cisões alocativas são secpre tomadas por líderes políticos e 
pela autoridade fazendária, numa série de reuniões durante o 
ano. De outro, o orçamento, devido às incertezas, é freqüen 
temente refeito. Para os autores, duas linhas de ação ou re 
comendações deveriam ser seguidas: primeiro, seria necessi 
rio desistir do modelo de planejamento racional ou de qual

quer tentativa formal de planejamento; em segundo lugar, de 
veria ser dada maior atenção no sentido de se melhorar o or 

çamento e de ativar a elaboração e implantação de projetos. 
Assim, a eficácia da ação administrativa pouca ou nenhuma re 

lação teria com a atividade de planejamento, notadamente em 
moldes globais. 5 

Poder-se-ia alegar, também, que hi a po~ 

sibilidade de planejamento sem planos, experiência já vivida 
por diversos países e documentada por Waterston(196S). E me~ 
mo com relação aos países cuja economia ê totalmente planeja 
da, registram-se crescentes indícios de que determinadas de 
cisões centralizadas interferem seriamente com a capacidade 

requerida pelas unidades produtivas para consecução das me
tas de seus respectivos planos. 6 Não .obstante todos os pr~ 
blemas levantados, a maioria dos Governos tem adotad~ em par 
te devido às recomendações da Organização das Nações Unidas 

So p~oblema em que~t~o acha-~e bem de~c~ito em: 
CAIVEN, Naom-i. g [:.lILVAVSKY, Aa~on. Planning and budge:ting 

in ~oo~ count~-i.e~. ~ew Yo~k, Jonh Wlley g Son~, 1974. 
Apu- CINTRA, Anton-i.c Octâv-i.o g ANVRAVE, Lui~ Au~eliano 
Gama de. Plailejame)::to e de~envolv-i.mento: no:ta~ ~ob~e o 
ca,~o de .'.!-i.na,~ Ge~a-i.~. Rev-i.~ta de Admini~:t~aç.ã.o públ-ic.a. 
R-i.o de Jane-i./to, 10(2) :221-40, ab~.7jun. 1976. 

6WATERSTON, Albe~t. VeveloDment Plannin -le~~on~ o 
~-i.ence. Balt-i.mo~e, '.(aJtljian , T e on Hop ..(,.n~ 
1965, onde o auto~, na ;Ja~te -i.nt~odutõ~-i.a, 6az 
c.-i.a a ca~o~ po~ ele pe~qu-i.~ado~. 
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e da Comissão Econômica para a América Lat~na, CEPAL, a ins 
titucionalização de agências de desenvolvimento,e órgãos de 

planejamento. Assim, as assembléias das Nações Unidas têm re 
forçado o papel do desenvolvimento corno meio de se atingir o 

bem estar coletivo, através de inúmeras resoluções corno, por 
exemplo, as que aprovaram a Declaração sobre o Progresso e o 

Desenvolvimento Social (1969) e a Estratégia Internacwnal de 
Desenvolvimento (1970). O reconhecimento cada vez maior da 
necessidade do planejamento se deve também ao custo social 

que representaria deixara economia ao sabor das flutuações e 
das crises cíclicas econômicas. Nesse sentido, a crise de 
1929 mostrou que a economia pode levar à pobreza considerá
veis parcelas da população. E deixou claro um fato insofismá 

vel: o de que a pobreza não era resultante da indolência e I 
de outros aspectos subjetivos e sim de circunstâncias objeti 
vas relacionadas às forças de mercado. Mostrou, ainda, que a 
inexistência de qualquer ação p1anejadora pode levar estas 

parcelas da população não só a pobreza, mas à marginalidade 
social. Além disso, a aceleração das crises e, sobretudo, o 
encurtamento dos ciclos econômicos têm contribuído mais ain 
da para reforçar os argumentos em favor do planejamento. 

A~pecto~ In~titucionai~ do Planejamento em Min~ 

A concepção do planejamento mineiro liga
se, de certa forma, à idéia básica de planejar-se compreensi 

vamente o aparato institucional, mantendo-o sob amplo contro 
1e. A adoção do planejamento global se deve à própria exigê~ 
cia da legislação complementar à Constituição Federal, que 
impõe a sua obrigatoriedade. Seguindo a mesma orientação dos 
dispositivos federais, a Constituição do Estado de Minas Ge-
rais determina, também, em seu artigo n 9 189, que 
e~timula~ã e o~ienta~ã ~ atividade~ econômica~ 
6ixando e executando plano~ globai~, ~eto~iai~ e 

"o E~tado 

elabo~ando, 

~egionai~ 

de de~envotvimento". Da mesma forma, a organização por siste 
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mas da máquina pública deri,-a também de uma concepçao globa 

lista do planejamento, tendo sido proposta pelo ItPES, cuja 
atuação em Minas orientou virias decis6es pertinentes ao se

tor público estadual. 

Pretende esta monografia, a partir de um 
retrospecto da dinâmica institucional mineira estudar, sob 
que condiç6es se processou a implantação da organização por 
sistemas de Minas e oferecer, em caráter preliminar, subsi
dios para uma avaliação do planejamento no Estado. Busca-se, 
portanto, descrever o funcionamento da administração estadual 
e analisar mais especificamente, a estratégia administrativa 

adotada pelo setor público para a implantação do modelo de 
sistemas. O referido modelo, cuja implantação se deu no ini 

cio de 1972, passou por virias formas parciais de institucio 
nalização, a partir da concepção de três sistemas bisicos p~ 

ra a reorganização da administração estadual, a saber: sist~ 
ma de planejamento, sistema de reforma administrativa e sis
temas operacionais. 

Ao sistema de planejamento foi atribuída 
a função de elaborar e acompanhar o planej amento global do E~ 
tado, através da institucionalização de um Conselho de Desen 
volvimento subordinado diretamente ao Governador do Estado. 

Ao sistema de reforma administrativa cabe 
ria coordenar o processo de es truturação gradual dos sistemas, 

supervisionar e aprovar estudos setoriais de reorganização 
administrativa, bem como administrar e executar serviços de 

processamento de dados. 

Os sistemas operacionais, teoricamente, 
seriam, por definição, os órgãos encarregados de executar o 

disposto nos planos, além de desempenhar funç6es próprias ou 
permanentes, relacionadas à rotina de cada um, ou seja, ela 
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boração, acompanhamento e execuçao da programaçao setorial. 

A possibilidade de vir a perspectiva sistêmica facilitar a 
ação integrada entre os órgãos de planejamento e aqueles in 

cu~bidos da programação e execução setoriais, representou a 
maior justificativa para a sua adoção em Minas. Nesse senti 

do, foram formalizados os instrumentos normativos necessá
rios, iniciando-se, assin, un amplo processo de reformulação 

da administração do Estado. 

Decorridos mais de cinco anos, desde as 
primeiras medidas de implantação dos sistemas, ê relevante 

uma avaliação dos efeitos das reformulações introduzidas. Co 
loca-se, assim, como problema básico para esta avaliação, in 

dagar se os objetivos pretendidos pela reforma foram atingi 
dos. Tais objetivos podem ser sintetizados em respostas a ques 
tões como: Ocorreu um aperfeiçoamento do processo decisório 
relativamente às atividades ce planejamento? As propostas pa 
ra estruturação e funciona~ento dos sistemas lograram êxito 
e, caso afirmativo, em que medida e com relação a que órgãos? 
A pretendida integração inter-sistemas (Planejamento, Refor 

ma Administrativa e Sistemas Operacionais) e intra- sistemas 
(órgãos centrais, representaéos pelas Secretarias de Estado 

e entidades da administração centralizada), terá sido satis 
fatoriamente alcançada? A partir do processo deflagrado pela 

reforma, as mudanças posteriores seguiram-lhe as linhas me~ 

tras, ou houve necessidade de reformulações? A alocação~ re 

cursos tem acompanhado as normas estipuladas nos planos? Exis 
tem óbices à avaliação preconizada? Caso positivo, quais os 
principais obstáculos? 

O problema, pois, a ser estudado, consi~ 

tirá em verificar, através da descrição e análise do funciona 
menta da máquina pública, se os principais objetivos colima 
dos pela estratégia de reforca administrativa referida foram 
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realmente atingidos. Em outras palavras, visa-se, através da 

busca de respostas às questões como as formuladas acima, sa 
ber, em última análise, se a organização por sistemas, tendo 

em vista as características da dinâmica institucional minei 
ra, logrou facilitar a viabilização dos planos e 

formulados e a integração dos diversos órgãos. 
programas 
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SEG:J.'JVA SEÇÃO 

ANTECEVENTES VA ORGANIZAÇÃO ATUAL 

Em anos recentes, a administração pública 
do Estado de ~linas Gerais vem-se estruturando sobretudo a Pa.! 
tir de mudanças induzidas pelo processo de planejamento. As 
experiências no campo do planejamento em Minas são, entreta~ 

to, anteriores à própria existência de um órgão específico 
de planejamento. Já em 1947 e em 1950, dispunha a administr~ 
ção mineira, respectivamente, do "Plano de Recupe~ação Econô 

m.ica e Fomento da PJtoduçã.o" e do "Plano de EletJt.i6.icaç.ão'~ que 
representaram tentativas parciais de planejamento setorial. 

A história da administração pública minei 
ra pode ser dividida nos seguintes períodos, a saber: 

• PelLZodo P.ltov.inc.ial 

À época do Governo Provincial, a ativida 

de estatal era bastante restrita, posto que as concepções de 
"de.6envolv.imento" e mesmo de "úomento" são bastante recen

tes. Entretanto, a história mineira registra a atuação de per 
sona1idades e grupos de orientação progressista, já numa li 

nha de política econômica. No Século XIX, ressalta o surto 
indústrial de Juiz de Fora (1860), mais em virtude da ocor

rência de determinados pré-requisitos para a industrializa 
ção, como a capacidade empreendedora de líderes locais - Ma 
riano Procópio e Henrique Guilherme Fernando Halfeld, entre 
outros - do que da atuação do Poder Público. Esta só poste
riormente se concretizaria a partir da política econômica li 
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derada por João Pinheiro. Trata-se, talvez, do exemplo mais 

antigo, em nosso meio, de tentativa de industrialização e de 
modernização econômica induzida ou, pelo menos, orientada pe 

10 Poder Público . 

• Adm~n~~~~acão Püb!~ea na Repüb!~ea Velha 

Datam do Governo João Pinheiro as primei 

ras iniciativas no sentido de direcionar a economia mineira 
para o progresso. Havia àquela época - e antes dela já na 
Constituição de 1891 - plena consciência de faltar à econo
mia mineira um pólo aglutinador que facilitasse o crescimen

to do Estado, ao mesmo tempo que permitisse a integração do 
espaço territorial de suas várias regiões. 

~ com este sentido que se efetivara, em 
1897, no Governo Afonso Pena, a mudança da Capital para Belo 
Horizonte, posto que Ouro Preto nunca fora "ma~~ que a Sede 
da adm~n~.6~~acão m~ne~~a, jama~.6 de.6empenha.ndo o papel do 

que .6e pode~ia eha.ma~ de 'ea.pi~a! eeon~miea.' da Cap~~an~a., 

da P~ovZne~a e do E.6~ado".7 

De ou!ra pa:.te, ê preciso lembrar que a 

mudança da Capital esteve fortemente vinculada à ascensão de 
forças políticas e econômicas que emergiram com o advento da 

República. Lembrando antiga posição de Afonso Arinos de Melo 
Franco, assim se expressou Maria Efigênia Lage de Resende 
(1974), em interessante trabalho de interpretação sobre a fun 
dação de Belo Horizonte: "Ven~~o do a.gi~ado el~ma de dL6pu
~a.6 polZ~iea.6 que .6e .6e.gue ao 15 de novemb~o, a.vul.~a. em M~nQ...6 

7SINGER, Pau!. Ve.6envo!v~mento eeon~m~eo e evolucão u~ba.
na. sã.o Pauto, Companh1.a Ed1.to~a Nae1.onal, .1968, p.199. 
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Ge~a~~ a luta ent~e o~ novo~ e exp~e~s~vo~ g~upo~ eeonôm~eo~ 

da Mata e do Sul, zona~ ea6e~eulto~a~, cont~a a decadente z~ 
na de m~ne~a~ão; d~~puta de pode~ polZt~co que envolve de6~

n~t~vamente a que~tão da local~za~ão da ~ede adm~n~~t~at~va 
8 do E~tado". ~ preciso lembrar, entretanto, que, para Afonso 

Arinos de Melo Franco, "aquele~ 6ato~e~ eeonôm~co~ não e~am 

e~elu~~vamente o~ dete~m~nante~, ma~ ell~ eond~c~ona~am em 
g~ande pa~te a 6o~ma~ão do amb~ente pJ~col;g~co 6avo~ivel ao 
6o~talec~mento e a v~t;~~a da ~d~~a de mudan~a.,,9 

Datam também do Go\-erno João Pinheiro a 
primeira organização do sistema estatístico em Minas e a rea 

lização de exposições representativas da economia regional, 
quando se conferiam prêmios de incentivo aos seus produtores. 
Foi também neste Governo que se realizou, em 1903, o Congres 
so Agrícola, Industrial e Comercial cuja "Com~~~ão Fundamen

tal" já recomendava, em relatório, a substituição de importa 
çoes. 

o Governo João Pinheiro preconizou ainda 
Ira boa adapta~ão do ~~~tema 6ede~al~,5ta ao Gove~no do B~M~I. 

Advogou o p~otec~on~~mo al6andegã~~o con:o j~ta de6e~a da. ec~ 

nom~a nac~onal, ~nvocando, a e~~e ~eJpe~to, o exemplo no~te-
• " 7 O 

ame~-<.cano. 

10VIAS , Fe~nando Co~~e~a. E~tado e de5envolv~mento em M.in~ 
Ge~a~~. Rev~~ta B~a~~le.i~a de EJtudo~ Pollt.ico~. Be
lo Ho~.izonte (25-26): 177-736, jul./68 a jan.!69,p.173. 
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o traço da política de João Pinheiro nao 
constitui, entretanto, um fato isolado .. A preocupação com a 

interiorização do progresso e mesmo com o estudo sistemático 
da história reflete-se em obras dadas a lume no Brasil à épo 
ca, como por exemplo, "0.6 Se/L:t.õe.6". Em Minas, publicam-se "P~ 
lo Se/L:t.io", de Afonso Arinos e um dos primeiros trabalhos so 
bre a história mineira, o de Diogo de Vasconcelos. 

o pano de fundo desse quadro é dado pelas 
crises de superprodução, pela política de defesa do café e 
pela implantação das primeiras usinas siderúrgicas modernas 

de que a Belgo-Mineira é um exemplo. 

Ocorre na República Velha a fusão de inte 
resses interestaduais, representada principalmente pelo Con 

vênio de Taubaté. A grande crise de 1929-1930 mostrou a ine 
ficácia dessa coligação e o imperativo de uma política a ní 

vel nacional. "0.6 c.ane.-Lc.ul:t.o/Le.6, dU/Lan:t.e la/Lgo pe/LZodo, n.-Lze 
/Lam ouv.-L/L .6ua voz em M.-Lna..6. Fo.-L dU/Lan:t.e um c.ong/Le.6.6o ag/LZc.o 

la que .6 e c.Jr.,[o u, em Va/Lg.-Lnha, o Banc.o do· C o m ê/Lc..-Lo do C a n ê: ( 1933) I 
ma.-L.6 :t.a/Lde :t./Lan.6no/Lmado no Banc.o M.-Lne.-L/Lo da P/Loduçio, um do.6 

e.6:t.abelec..-Lmen:t.o.6 de c./Lê:d..t:t.o o/Lgan.-Lzado.6 em M.-Lna.6 em nO/Lma de 
.6oc..-Ledade m.-L.6:t.a.,,71 

• E.6:t.ado Novo 

Após a Revolução de 1930, verifica-se em 
Minas sensível aumento da produtividade agrícola, notadamen 
te em relação ao algodão e cereais. No período estadonovista, 
a Secretaria da Agricultura, então dirigida por Israel Pinhei 
ro, adotou medidas para a melhoria do abastecimento, promo -

17 I b.-Ld, p. 7 7 5. 
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vendo, inclusive, a intervenção estadual na comercialização 

e a construção de entrepostos e armazéns para venda direta 
a consumidores. Outro empreendimento de vulto foi a implanta 

ção. da Cidade Industrial, localizada no 1lunic!pio de Conta
gem. Buscou-se, com a referida instalação do núcleo industri 

aI em Contagem, escapar das pesadas tarifas de energia cobra 
das em Belo Horizonte pela concessionaria desses serviços na 
~ 

epoca. 

Posteriormente, ja com Lucas Lopes à fren 

te da Pasta da Agricultura, é criado em Belo Horizonte o In~ 
tituto de Tecnologia Industrial, em cuja equipe técnica des
tacava-se um grupo de geólogos voltados para o estudo da rea 
lidade mineral do Estado . 

• Pe~Zodo Põ~-Con~t~tu~nte de 1946: InZc~o da Fa~e de Plane
jamento 

A preocupaçao com o planejamento sistema 

tico da economla brasileira, a partir de 1945, tem reflexos 
em Minas. A exemplo do Plano SALTE, que enfatizava a coorde 

nação interministerial, registram-se, a 
primeiras experiências de planejamento: 

çao Econ6mica e Fo~ento da Produção e o 
çao do Estado. 

n!vel estadual, as 
O Plano de Recupera 

Plano de Eletrifica 

Plano de Recupe~açio Econ5m~ca e Fomento da P~oduçio 

Também denominado por alguns "Plano G~an
nett~" (por ter sido elaborado, em 1947, pela equipe do Eng 9 

Américo Renée Giannetti, então Secretario da Agricultura de 
Milton Campos), este plano introduziu no sistema fiscal de Mi 
nas um tributo, a Taxa de Recuperação Econ6mica, para o de-
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senvolvimento do Estado. 

Este tributo, cuja cobrança foi durante 
algum tempo contestada judicialmente, foi mantido inicialmen 
te como um acréscimo ao então Imposto de Vendas e Consigna

çoes. 

Entre as principais linhas do plano, des 

tacam-se: 

• E~tudo~ ~ob~e polZtiea eeon~miea pa~a 6omento, ampa~o 6i~

eal e 6inaneiamento da p~odu~ão, polXtiea t~ibutã~a e p~ 

!Xtiea demo9~ã6iea. 

• E~tudo~ ~ob~e ine~emento da p~odução na peeuã~ia e na in
dü~t~a. 

• E~tudo~ ~ob~e ~ neee~~idade~ de in6~a-e~t~utu~a (~~an~po~ 

te e ene~9ia). 

• P~opo~içõe~ pa~a o ~eapa~elhamento da en~ão See~eta~a de 

A9~leultu~a, Comi~eio, Ind~~t~ia e T~abalho. 

• P~opo~içõe~ pa~a implantação de ind~.!dJc..ia~ p~io~tã~46 que 
de~am o~gem ã. úl~talação da Cidade I ndu~t~al de Santa Lu 
zia. Como ind~~t~ia~ p~io~itã~i~ ilteluZam-~e ~ de c.imen 

to, t~an~6o~mação e p~oduto~ a9~Zeola~, implemento~ pa~a a 
lavou~a, embalagen~, adubo~ 6o~6atado~ e azotado~ e ~ede 

6~i90~Z6iea. 

• Ap~oveitamento hid~ãulieo do Rio Santo Ant~nio, eone~etiza 

do, mai~ ta~de, eom a eon~t~ução da U~ina de Salto G~ande, 
uma da~ unidade~ pionei~a~ do 6utu~o ~i~tema CEMIG. 

'1 
i 
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Plano de Elet~~6~cação do Eótado 

Elaborado, em 1950, por uma equipe inter 

disciplinar da Secretaria de Viação e Obras Públicas, este 
plano foi apresentado em cinco volumes. Fundamentou a expan 

são do sistema hidrelétrico a cargo das Centrais Elétricas 
de Minas Gerais, constituindo-se no primeiro estudo sistemá 
tico sobre geografia econômica regional, expansão e zoneamen 
to industrial. 

As necessidades de implementação do pro
cesso de planejamento deflagrado principalmente pelo Plano 

de Recuperação Econômica e Fomento da Produção geraram, a par 
tir de certo momento, o surgimento de varias companhias de 
economia mista na administração pública estaduru. Os capitais 
dessas companhias eram geralmente constituídos pela vincula 

ção a esses empreendimentos de frações de arrecadação da ta
xa de recuperação econômica. Pode-se afirmar mesmo que, no pe 

ríodo, estas entidades em Minas foram criadas em proporçao 
significativa, relativamente aos demais Estados brasileiros. 

Argumentava-se, então, que as mistas, sen 
do criadas, induziriam os particulares a contribuirem para 
os objetivos públic05. Na verdade,»ó~c mu~to poucoó o~ caóoó 
em que houve cont~~bu~ção óubótanc~al de pa~t~cula~eó como 

• • 4- »12 ac..ton..tÓ-t-aó. 

O surgimento das mistas decorreu por ve-
-

zes de pressões societárias como, por exempw, reivindicações 

dos setores empresariais ligados às atividades produtivas. 
"Eóóaó ~e~v~nd~caçõeó ~am, mu~taó veze.6, além de pe.~ópect~vaó 

me~amente pa~t~cula~~óta~ daó ~e6e~daó a.6.6oc~açõe.ó. Em ou
t~oó ca.6O.6, houve ~e~v~nd~caçõeó ~e9~clla~ó.»13 Como. exemplo 

1 2 1 b~d ., p. 12 1 

131b~d., p. 727 
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destas últimas, citam-se as áreas de pecuária de corte, que 
sempre solicitaram ao poder público a instalação de matadou 

ros industriais junto às fontes de produção. 

Entre as diversas entidades epe sempre ale 

garam a "pe~da da ~ub~~ineia" das economias regionais, como 
argumento para reivindicações classistas, encontram-se a As

sociação Comercial de Minas, Federação das Indústrias, União 
dos Varejistas de Belo Horizonte, Sociedade Mineira de Agri 
cultura, Sociedade ~lineira de Engenheiros, etc. Parece mar
cante a atuação dessas associações - principalmente as do em 

presariado - na configuração do quadro institucional da admi 
nistração pública. Exemplo dessa atuação pode ser visto re~a 
tivamente à Constituição das Usinas Siderúrgicas de Minas Ge 
rais S.A.,USIMINAS, vinculada ao Ministério da Indústria e 

do Comércio, surgida a partir de reuniões das associações de 
empresários. Esta empresa, embora organizada pelo Estado de 

Minas Gerais, a quem coube 20% das ações, foi fundamentalme~ 
te apoiada pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, 
BNDE, como acionista majoritário. O empresariado exerceu ta~ 
bém igual influência para a realização dos empreendimentos 
relacionados com organizações como Frigoríficos de Minas Ge 
rais S.A., FRIMISA; Metais de Minas Gerais S.A., METAMIG e 
Aço Minas Gerais S.A., AÇOMINAS (desta última o Estado parti 

cipa como acionista, já que a AÇOMINAS se vincula ao Ministé 
rio da Indústria e do Comércio). Registre-se que, não raro, 

contam-se entre os empresários eventuais políticos e admini~ 
trad~res públicos. Entre estes citam-se .~érico Renée Gian

netti, José de Magalhães Pinto, Paulo Lima Vieira, Miguel A.!:!. 
"gusto Gonçalves, entre outros. Outro sintoma dessa tendência 
reflete-se no conteúdo de documento oficial publicado pelo 
Conselho Estadual de Economia e Administração em abril de 
1960, onde se reproduz o discurso do empresariado - a idéia 
da "pe~da de ~ub~~aneia" da economia regional: 
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"Ag-i.ndo .6ob plte.6.6a.o contInua. do.6 -i.ntelte.6-

.6 e.6 d-i.lt-i.g-i.do.6 pa.lta. a. expoltta.ç.ã.o - .6 ej a. palta. o ex"t elt-i.olt, .6 ej a. 
pa.lta. o l-i.tolta.l - a..6 60ltç.a..6 econâmica..6 m-i.neilta..6 .6emplte encon 
Zlta.lta.m ob.6tãculo.6 ao de.6envolvimento de .6ua..6 a.t-i.vida.de.6 pa.lta. 
e.6tãgio.6 ma.-i..6 a.va.nç.a.do.6 da. economia.. Inclu.6ive a. pltõpltia. le 
g-i..6la.ç.ã.o 6edeltal 6a.cilitou, dultante longo peltZodo, a. expoltta. 
ç.ã.o, em detltimento do a.pltoveita.mento loca.l. Logica.mente a. in-i. 
c-i.a.t-i.va. pltiva.da. bu.6cOU gua.ltida. no Podelt Público, a.limenta.ndo 

a. e!J'pelLa.nç.a. de qu e, .6 o b .6 ua tutela. polItica., lo g Ita.ltia. o btelt 
melholte.6 condiç.õe.6 pa.lta. o êx-i.to." Segundo Correia Dias, um dos 
instrumentos dessa tutela ".6elt-i.a. a. emplte.6a. de economia mi.6-
ta.".14 

Num período de tempo relativamente exíguo 
(1952/1969) foram criadas varias dessas entidades, a saber: 
Centrais Elétricas de Minas Gerais, CEMIG (1952), que agrupou 
varias subsidiarias em hold.{ng; Companhia Agrícola de Minas 
Gerais, CAMIG, no Governo Bias Fortes, que absorveu a ante
rior Fertilizantes de Minas Gerais S.A., FERTISA; Companhia 
de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais,CASEMG (1957), 
que absorveu a antiga Companhia dos Armazéns da Produção; Com 
panhia Distribuidora da Produção, CODIP, cujo funcionamento 

se deu por pouco tempo e de forma bastante descontínua, em 
função de crises ou de mudanças da pOlítica de abastecimento 

de gêneros; Frigoríficos de Minas Gerais SoA0' FRIMISA; Fri
goríficos do Norte de Minas SoA0' FRIGONORTE e Frigoríficos 
do Sul de Minas SoA., FRIGOSUL; Cia de Crédito e Financiamen 
to de Minas Gerais SoA0' COFIMIG; Águas Minerais de Minas Ge 
rais SoA0, HIDROMINAS; Metais de Minas Gerais SoA0, METAMI G; 
Companhia de Saneamento de Minas Gerais, COPASAo 

Um dos fatores que têm contribuído para o 
surgimento das mistas é o melhor atendimento de demandas dos 

14 I bid o, p. 123 

1 
r 
i 
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.. -orgaos internacionais de financiamento. Estes exigem maior 

racionalidade e modernização do aparato institucional quando 
da concessão de financiamentos, seja para a formação de mis 
tas, como ocorreu com a COPASA, em relação ao BID, seja para 
a constituição de autarquias, como foi o caso do Departame~ 

to Municipal de Águas e Esgotos, DE~~. Este Departamento 

conseguiu do Banco Interamericano de Desenvolvimento, em W68, 

vultoso financiamento, sem a exigência de configurar-se como 

sociedade de economia mista. Registre-se, outrossim:a colabo 
ração direta do Estado relativamente a empreendimentos priva 

dos, seja participando acionariamente, seja concedendo pre~ 

tação de serviços de infra-estrutura ou incentivos fiscais. 
Exemplos dessa atuação foram os da DEUTZ de Minas Gerais, 
MANNESMANN e, mais recentemente, KRUPP, FIAT e GENERAL MOTORS. 

A justaposição de. órgãos de administ~ação 
descentralizada tem sido a tônica da administração estadual 
nos últimos anos. (Por exemplo, a CEMIG e o DER assumindo fun 
ções de antiga Secretaria de Viação e Obras Públicas; a CAMIG 

adotando atribuições da Secretaria da Agricultura, etc.). Se 
gundo Correia Dias, a continuidade de tal processo evidencia 
ria certa artificialidade e "u.m lu.xo exc.e-6.6-ivo paJz.a M-ina.6." 75 

Os governos estaduais que se sucederam sem 
pre deram ênfase a este ou aquele aspecto político ou econô

mico. A Administração Milton Campos lançou as bases do plane 
jamento regional e de obras importantes, como as do setor hi 

drel.étrico. 

O Governo Kubitschek apoiou os ramos basi 
cos de energia e transportes, propiciando a expansão indus
trial. O período Bias Fortes caracterizou-se por voltar-se 
mais para o setor agropecuário, com a criação de sociedades 

1 51 b-id., p. 126 
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para incrementar a atividade. A Administração Magalhães Pin 

to retomou a idéia do desenvolvimento industrial, a partir 
da atuação do BDMG. ~ também deste governo a iniciativa da 

promoção de ampla modernização do aparato institucionrudo Es 
tado (1964). Israel Pinheiro iniciou a elaboração de proje

tos integrados de colonização, em carater prioritario, incen 
tivando também o Turismo. A institucionalização de um órgão 
destinado ao planejamento do desenvolvimento, entretanto, só 
ocorreu por volta de 1959, quando passou a funcionar o Conse 
lho Estadual de Economia e Administração - CEEA. Este órgão 
possuía um colegiado com representação de técnicos e das en 
tidades de classe e uma Secretaria Executiva. Não dispunha de 
quadro de pessoal fixo. Sua atuação se restringiu ã realiza
ção de estudos, reuniões, encontros de desenvolvimento regio 

nal e a sugestões para o planejamento econômico. 

Mais tarde, a Coordenação do Desenvolvi
mento, CODEMG, de exist6ncia ef~mera, sucederia ao CEEA. Pos 

teriormente, criou-se o Conselho de Desenvolvimento do Esta 
do de Minas Gerais, CODEMIG, com atividades bem mais amplas 
do que o antigo Conselho Estadual de Economia e Administra
çao. Possuía quadro de pessoal próprio e maiores recursos, 
tendo realizado varios trabalhos de assessoria econômica do 

governo. 

Promoveu também a realização de Congres

sos e a publicação de monografias, tendo-se orientado em fun 
ção~e uma política de expansão e diversificação da indús
tria. O CODEMIG lançou, assim, as bases para a criação do pri 
meiro órgão estadual de desenvolvimento, ja com status de Se 
cretaria. 

A Secretaria do Desenvolvimento Econômi
co, contudo, nao conseguiu consolidar-se, pois, durante sua 
exist~ncia, tramitava no legislativo um projeto de reforma, 
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cuja protelação prejudicou o funcionamento da nova Secreta
ria. Extinta a Secretaria do Desenvolvimento. criou-se o Con 

selho de Desenvolvimento, sob a direção executiva deurnvice
presidente. urna vez que as funções de Presidente cabiam ao 

próprio Governador do Estado. Este Conselho de Desenvolvimen 
to era o órgão central de planejamento cujo sistema contaria 

também com um órgão de financiamento de bens de capital. Ban 
co de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG. e outro destin~ 
do a oferecer credito e a prover o capital 00 giro necessário 
às empresas. Cia de Financiamento de Minas Gerais. COFIMIG. 

~ interessante ressaltar as condições do surgimento do BDMG. 
Segundo Fernando Correia Dias, "0 debtLte .6e .tJta.va.va. na..6 e.66e 
Jta..6 a.dm~n~.6.tJta..t~va..6 e no amb~.to da..6 a..6.6oc~a.çõe.6 de cla..6.6e ••• 
Num momen.to de h~a..to de.6.6a. d~.6cu.6.6ão, a. A.6.6emblê~a. Leg~.6la.~ 

va. a.pJtova. pJtoje.to de ~n~c~a..t~va. de um depu.ta.do da. opo.6~ção, 

pelo qua.l.6e ctia.va. um Ba.nco de Ve.6envolv~men.to AgJtopecuã.tio. 
A ~n~c~a.~va. a.pJte.6en.ta.va., a.O.6 olho.6 do.6 a..6.6e.6.6oJte.6 goveJtna.

men.ta.~.6, d~veJt.6o.6 ~nconven~en.te.6. TJta..ta.va.-.6e de ma.~.6 uma. .60 
c~eda.de a.nôn~ma. con.tJtola.da. pelo E.6.ta.do. POJtta.n.to, mM.6 uma. 

compa.nh~a. m~.6.ta.. Alêm d~.6.6o, o pJtoje.to 6und~a. a..6 ca.Jt.te~Jta..6 

do.6 Ba.nco.6 06~c~a.~.6 (H~po.tecã.tio e AgJtZcola., CJtêd~.to Rea.l e 

M~ne~Jto da. PJtoduçãol num ün~co õJtgão. Com ~.6.60, peJtd~a.-.6e, pa. 

Jta. e6e~.to de 6~na.nc~a.men.to a.gJtopecuã.Jt~o, .toda. uma. ex.ten.6a. Jt~ 

de ba.ncã.tia., jã. devida.men.te ~mpla.n.ta.da. ••• Re.6olveJta.m 0.6 a..6-

.6e.6.6oJte.6 pJtopOJt a.o Execu.t~vo, mod~6~ca.çõe.6 e.6.6enc~~.6 no pJt~ 

jeto, a..tJta.vê.6 do.6 ve.to.6 goveJtna.men.t~.6. POJt e.6.6e exped~en.te, 

tJta.n.660Jtmou-.6e o Ba.nco de Ve.6envolv~men.to AgJtopecuã.tio em, 
.6~mple.6men.te, de Ve.6envolvimen.to.,,16 

No campo dos estudos sobre desenvolvimen 

to deve-se registrar. corno esforço notável, o treinamento em 
desenvolvimento econômico realizado pelo Banco Nacional do 

761b~d., p. 130. 
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Desenvolvimento Econômico, B~DE, e pela representação da Co 
missão Econômica para a América Latina, CEPAL, no Brasil, ten 
do esta difundido entre nós as técnicas de planejamento. 

Os estudos de economia regional vêm sendo 
também bastante difundidos en !,linas. Deve-se destacar o maior 

contado dos especialistas mineiros com autores franceses, prin
cipalmente com François Perroux e Jacques Boudeville. Regi~ 

tre-se, inclusive, que o prineiro já participou diretamente 

de pesquisas entre nós, sendo que os estudos sobre polariza 
ção em ~.rinas Gerais basearam-se em trabalhos do segundo. 
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TERCEIRA SEÇÃO 

A REFORMA FAZENVÃRIA 

A reforma fazendária, levada a efeito a 

partir de 1970, em Minas, constituiu importante esforço de or 
ganização, no tocante ao saneamento das finanças públicas mi 

neiras. 17 o início dessa reforma data dos primeiros anos do 
Governo Rondon Pacheco e foi condição sine qua non para as mo 

dificações institucionais posteriores. Era Secretário da Fa
zenda, ã época, Fernando Antônio Roquette Reis, a quem tocou 

a incumbência de entre 1970 e 1973, comandar as primeiras me 

di das de saneamento das finanças públicas. Tal procedimento 
parece ter sido peculiar a Minas, ainda que, a longo prazo, 

muitos resultados positivos devam ser creditados ã Reforma 
Tributária de 1966, promovida a nível Nacional. A situação 

anterior ã Reforma Fernando Reis apresentava as seguintes ca 
racterísticas, segundo relatorio oficial obtido junto ao or 

gão fazendário: 

77 . . - 1 1 d-' oi-Reg~~t4am-~e, ante4~o4e~ a 4e no4ma nazen a4~a, OU~40~ e~ 
604ÇO~ de o4ganização da máquina pública. São digno~ de men 
~ão, ent4e out4o~, um e~604ço de 4ee~t~utu4ação global da aa 
mini~t~ação, at~avê~ da Lei nQ 3214, de 16-10-64; uma p~opo~ 
ta g4aduali~ta de 4e6o~ma con~ub~tanciada na "C~~ta E.ld~até 
gica da Re6o~ma Admini~t~ativa" e um Plano de Açao elabo~ado 
pelo antigo E~c4itõ~io Técnico de Racionalização Admini~t~a
~va - ETRA (1968). 

A 4ee~t4utu~ação da Lei 3214/64 deu-~e no Gove4no Maga
lhãe~ Pinto e 60i conduzida pelo entãoSec~e.tã~io de Admin.i.!> 
t4ação Paulo Neve.!> de Ca~valho. -

A 4e604ma po.!>te4io~ OC044eu no Gove~no I~~ael Pinhei40 e 
60i coo4denada pelo Vice-P4e~idente do Con~elho E~tadual de 
Ve.!>envolvimento e Vi4eto4 Ge~al do ETRA, Raimundo Nonato de 
CiUt~o . 
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• O crescimento das responsabilidades gover 
namentais, motivado tanto pela inflação e 
pelo crescimento demográfico, como pela 

sucessiva ampliação das atividades públi 
- -cas em areas nao tradicionais, resultante 

de novas funções do Estado Moderno, inclu 
sive no âmbito das infra-estruturas econô 
micas e sociais, e de certa tendência a 
admitir que nao se realizariam inversões 
privadas em alguns setores, determinando, 
assim, a presença estatal; 

• para financiar esse aumento dos dispên
dios, adotou-se, em regra, a política de 

elevar a carga fiscal, mantendo-a superior 
à de regiões vizinhas e, dessa forma, di 

minuíram-se o número e o valor dos proj~ 

tos de investimento privado potencialme~ 

te fixáveis no território, ao mesmo tempo 
em que se induziu a propagação de prati

cas sonegatôrias, até mesmo através de p~ 
cedimentos administrativos liberais ou 
perdulários; 

• como a receita jamais logrou atingir o 
dispêndio sempre crescente, restou a vál
vula do endividamento, que às vezes tomou 

o caráter de compulsoriedade e, de 
quer modo, mostrou-se progressivamente me 
nos racional e financeiramente menos sau 
davel, à medida em que caía o crédito pú
blico do Estado. 

Para reverter a situação encontrada foram 
estabelecidas as seguintes linhas de ação: 



29 

a) estabelecimento de uma pOlítica tribu 

taria estimulante com vistas ã redução 

da carga fiscal; 

b) severo controle do Dispêndio; 

c) política de reorganização da Dívida e 

reestruturação do Crédito Público. 

Como o biênio 1971/1972 corresponde a pe

ríodo imediatamente anterior ã implantação do modelo de sis 

temas, que se deu em 1972, através do Decreto Estadual n 9 

14.446, de 13 de abril do mesmo ano, vejamos, primeiramente 

a situação, ã época, do Crédito, Despesa e Receita Pública. 

C~êdi~o Públieo 

Buscou-se, de início, conhecer exatamente 

o montante da dívida pública, sua composição, custo e distri 

buição temporal. Embora se tivesse constatado uma dívida su 

perior ã própria receita tributária relativa a um ano - Cr$ 

1.800 milhões - o problema inediato referia-se ao seu escalo 

namento temporal e seu custo. 

Apurou-se, especificamente, que cerca de 

30% da dívida, ou seja, Cr$ 574 milhões haviam vencido, en

quanto que, até o final de 1972, venceria parcela equivalen 

te a 47%. 

Tal situação era responsável pela péssima 

imagem do Tesouro em face de fornecedores, sendo que alguns 
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destes somente se propunham ao fornecimento para o Estado a 
preços superiores aos de mercado. A média mensal dos custos 

atingia cerca de 3% ao mês (un exemplo concreto pode ser dado 
pelas promissórias, cujo custo real chegava a atingir 3,8% ao 
mês). Para cobrir tais custos, exemplificando, seria necessá 
rio lançar mão de 16% da receita pública de 1971, mantido in 
tacto o montante de Cr$ 1.800 milhões. A falta de controle 

das dívidas representava outro problema crucial: existiam dí 
vidas da administração indireta que o próprio Tesouro Esta

dual desconhecia. O descompasso entre receita e despesa, com 
o crescimento desmesurado das despesas de custeio, provocava 

também o crescimento da dívida. Quando o crédito se exauriu, 
e posto que permanecia a falta de controle do dispêndio, a 

saída fora manter o pagamento do funcionalismo atrasado em aI 
guns casos até 9 (nove) meses ... 

Diante do quadro apresentado, pode-se afir 

mar que a reforma fazendária - com influência por certo dos 
efeitos da reforma tributária de 1966, implantada somente a 
partir de 1967 - reverteu a situação até então vigente. 

V e..6pe..6 a Púb .. U .. c.a 

Ainda que se reconheça hodiernamente, so 
bretudo após a revolução Ke)~esiana, o caráter desenvolvimen 

tista do dispêndio público, a situação em Minas, não obstan
te,era de real descontrole. Com um custo da dívida elevado e 

o desencontro entre valores orçados e disponibilidades 00 cai 
xa, gastava-se segundo a verba e não de acordo com as dispo 
nibilidades. Esta prática tornou inócua a aplicação da Lei 
Federal n 9 4.320, de l7-03-6~, com a não observância do prin 

cípio do empenho prévio. 

o orçamento era, assim, irreal, pois sua 
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feitura baseava-se nas necessidades mensuradas subjetivamen

te pelas unidades de per si e não conforme os recursos dispo 
níveis. De outra parte, registrava-se grande dificuldade em 

planejar uma alocação racional dos investimentos públicos, 
porque a acumulação, se bem que pouca, não dependia do Tesou 
ro: quase todo o investimento público se fazia pela adminis 
tração indireta, com mais de 90% do total sendo destinados 

aos setores de transporte e energia. Nesse sentido, a organi 
zação por sistemas seria tentada com o objetivo de por cobro 
à inorganicidade do aparato institucional. 

Rec.e-i.t:a. púb.e.-i.c.a. 

o I.C.M. correspondia a cerca de 90% (no
venta por cento) da Receita Tributária, sendo que esta repr~ 

sentava a quase totalidade da receita própria do Estado. A 
transformação do antigo IVC - imposto em cascata - pelo im
posto sobre o valor agregado - I.C.II., elevara este tributo 
à categoria de principal fonte de receita gerada. Esperava
se com a cobrança desse imposto sobre o valor adicionado uma 

equanimidade fiscal. Isto a nível de setores produtivos, por 
exemplo, j á que a netodologi a do I. C. r-I. previa a incidência 

sobre o valor adicionado em cada estágio de produção. Preten 
dia-se, assim, onerar proporcionalmente os contribuinte~. 

Entretanto, a prática demonstrou que o me 

canismo sacrificava alguns setores, como a agricultura, urna 
vez que o tributo acabava por incidir sobre o valor bruto da 

produção e não sobre o valor agregado. Registrava-se, também, 
evasão de receita, atenuada pelo princípio do crédito-débito, 
intrínseco ao I.C.~I., e que proporcionava a autofiscalização 
do contribuinte. Tal evasão tendia a aumentar, na medida em 
que num estágio de produção furtava-se ao recolhimento do 
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tributo, sujeitando o seguinte ao pagamento do próprio impo~ 

to e ao do estágio anterior. 

Embora o I.C.M. fosse concebido original 
mente corno instrumento fiscal, em setembro de 1969 foi san

cionada a Lei 5.261, dando-lhe caráter de instrumento indutor 
do desenvolvimento. Previam-se, para os casos de expansão de 

indústrias, deduções de quase 26% do imposto devido. Pensa
va-se, dessa forma, em substituir o antigo cunho fiscalista 
do I.V.C. por urna política de incentivo, através do I.C.~I., 

ainda que este fosse o único instrumento de estímulo ao de
senvolvimento industrial, co~ que o Estado pudesse contar. 

Em síntese, pode-se concluir que: 

a) o incentivo citado penalizava o setor 

agrícola, já que o agricultor era auto 
rizado a não pagar imposto, mas seu 

cliente - que não tinha o crédito - des 
contava-lhe o tributo ao fixar o preço 

de aqui s ição; 

b) contribuía-se, de algum modo, para o 
desenvolvimento industrial ao conceder
se devolução do imposto a empresas que 
se instalassem ou que ampliassem sua 

produção acima de 40%; 

c) exciuía-se o com~rcio de qualquer estí 
mulo tributário. 

A todos os problemas mencionados acrescen 
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tava-se O da estrutura administrativa da Secretaria da Fazen 

da, que se caracterizava por grande número de órgãos que re 
petiam funções, ao mesmo tempo em que, para o desempenho de 
importantes funções, não havia órgão algum. Por exemplo, em 

março de 1971, havia mais de 1.000 órgãos no interior do Es-
tado, entre Coletorias, Agências e Postos de 
descoordenados e distantes funcionalmente da 

Fiscalização, 
Administração 

Central. Dessa forma, a reorganização administrativa do sis 
tema fazendário era condição indispensavel para a viabiliza 
ção da política financeira, dado que os recursos operacronais 

existentes não responderiam às exigências para a sua imple
mentação. 

Os objeti"os da política de crédito públi 
co colocaram-na em função do desenvolvimento. Isto é, admi
tia-se o endividamento, desde que canalizado para programas 
e projetos específicos. 

A ênfase no desenvol vimento industrial pode 

ser identificada no apoio do Estado a diversos empreendimen
tos prb-ados, direta ou indiretamente, como GENERAL MOTORS, 

KRUPP, FIAT, etc. 

A condição para o endividamento era de que 
a dívida marginal contraída fosse compatível em prazo, custo 
e garantia com os termos aceitos para a própria dívida exis 

tente. Para a adoção desta política, renegociaram-se os com
promissos reduzindo custos da dívida, melhorando sua distri

buição temporal e condições de garantias. 

Como resultado dessas medidas, conseguiu
se a redução do montante da dívida de Cr$ 1.433 milhões, em 



novembro de 1972 e o declínio de seu custo medio mensal de 

3 para 1,6%. 

o Quadro I revela que a situação em 1970 

e 1971 (quando se havia constatado a penúria financeira do 
Estado, mas não se verificara ainda a concretização dos efei 
tos da Reforma), registrava índices de despesas correnres que 
atingiam percentual superior a 90% do total das despesas, ao 

passo que as de capital representavam apenas 3,4 e 10%, res 
pectivamente. 

o exercício de 1972, saneadas as finanças 

públicas, já registra notável melhoria, com as despesas cor 
rentes caindo para 65% do total, enquanto as despesas de ca 

pital se elevavam a 35%. 

De outra parte, posteriormente ã época em 

que foram contraídos emprestimos externos (veja-se o item de 
análise do credito público), verificou-se um aumento signifi 

cativo dos percentuais desta dívida, em relação ã totalidade 
do saldo das demais (0,4%, em 1971, e 28% em 1973). 

Em termos nominais, a dívida Fundada Ex

terna passou, de aproximadamente Cr$ 4.648.000,00, em 1971, 
para cerca de Cr$ 2.014.882.000,00, em 1977 conforme mostra 

o Quadro 11. 

Finalmente, ao confrontarmos os dados de 
despesa e de dívidas dos Quadros I e 11, verificaremos que: 
ao final do período diminuiu a participação percentual das 
despesas correntes no total das despesas (96,6%, em 1970 e 63%, 
em 1977), enquanto aumentava significativamente a participa 
ção das despesas de capital no mesmo total (3,4%, em 1970, pa 
ra 37%, em 1977); e, embora o saldo anual da dívida total 
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DESl'ESA3 CORItEHTES 

• DESPESAS DE CUSTEIO 415,162 50.0 "3,676 44,0 623.733 

• TlU..';SF:R.êSCIAS COR- 216.186 26.0 322.751 30,0 379.274 
P~:~1ES 

5 O MÁS 632.041 16,0 796.434 74 ,O 1.003.007 

DESPESAS DE CAPITAl. 

• 1~'VESTJ)lE!'ITOS 144.407 17.6 55.213 5.0 11.394 

• ISVERSOES FINAHCEI- 51.428 6,2 '.899 0,1 493 lAS 

• TRA.'>SFER!SCIAS DE 1.191 41,2 218.996 20,2 1S.598 CAPITAl. 
. 

SOMAS 197.126 24,0 283.108 26,0 33.485 

TOTAIS 129.774 100,0 1.079.542 ~,-,,- 1,036.492 
-
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QUADRO I 

DESPESAS CORRENTES E DESPESAS D~ CAPIT~ 
PARTICIPAÇAO P[RC[NTUAL DOS DIVERSOS ITENS DA DESPESA 

1971/197~ 

(Cr$ 1.000 ,00) 

, 1971 , 1972 , U73 , 

60,0 194.433 56,0 1,171.153 37,0 1,351,1101 35,0 

36,6 535.703 34 ,O 868.819 28,0 1.122.359 29,0 

96,6 1. 430 .136 90,0 2.039.972 65.0 2.474.267 64 ,O 

1.67 10.098 0.6 174.245 6.0 249.624 7.0 

0,23 23.407 1,4 102. 886 3,0 429.497 11,0 

1,5 118.785 1,0 820.047 26,0 699,049 18,0 

3,4 152,290 10,0 1,097,178 35,0 1:378.170 36,0 

100,0 1.5U.426 100,0 3.137.150 100.0 3,852.437 100,0 

11174 , U75 , 1176 

I,U4,OU 36,0 3,040.2\11 37,S .,013, .94 

1.531,344 30,0 2,230.5S4 27,5 3.469.626 

3.365.386 66,0 5.270.845 65,0 7.493,520 

477.189 9,0 6Z7.503 .,0 960.720 

397.738 1,0 793.546 10,0 1.10~.564 

889.179 17,0 1.407.632 17,0 2.445.071 

1.764.106 ",0 2.828.681 35,0 4.511.355 

S,lZ!1.492 100,0 1,099,526 100,0 11.11114.175 
-- - ---- -

, 

33,S 

29.0 

62,S 

1,0 

11,2 

20.3 

31,S 

100,0 
~ .. -

---

UI?, 

5.892.309 

5.46b.323 

11.358.632 

1.992.383 

1.393.033 

3.296.975 

6.682.391 

18.041.023 
---_._-

... 
<11 

~---

i 

33.0 

30,0 

63,0 

11,0 

'.0 

18,0 

37.0 

100.0 
----



~ (Saldo Final) 1971 
D T V [ D A 

FLUTUA~TE 3SJ.731 

FlI~n.\f)A 92Z.779 
INTLR~lA 

FU~mADA 4.648 EXTERNA 

T O T A I S 1.281.158 

FONTE: Balanços Cerais do Estado 
Valores Aproximado. 

\ 

27,6 

72 ,O 

0,4 

100,0 

QUADRO 1i 

ClltCUl,AÇM liA ufVIIIA 1'01ll,ICA UI: MINAS GI:RAIS 

1972 

328.156 

%0.3()l 

289.763 

1.578.221 

I'WtCENTUAIS HI IUiLA<;M J\. Df VIDA TOTAL 

1971/1977 

(<: .. $1,111111,110) 

\ 1973 , 1974 \ 

21,0 51\3.039 25,0 630.346 22,0 

111,0 !)!)') ,lh'l "7,11 1.547.429 51\,0 . 
18,0 590.821 28,0 694.369 24,0 

100,0 2.133.129 100,0 2.872.144 100,0 
.... - -

1975 

931. 716 

!.710.688 

1.033.257 

4.675.661 
- ._-

\ 1976 , 
20,0 1.196.120 16,0 

58,0 o\. 682. 9001 62,0 

22,0 1.658.406 22,0 

100,0 7.537.00 100,0 
~--- - -- - ---- ---

1977 

1.754.033 

6.5611.142 

2.014.882 

10.337.057 
----- -------

\ 

17,0 

63,S 

19,5 

100.0 
~---

... .,.. 
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tenha aumentado cerca de oito vezes mais, em cinco anos (Qu~ 
dro 11), isto somente seria pernicioso se tal endividamento 
se desse a custos altos e com origem em gastos correntes, co 
mo ocorria anteriormente à Reforma. Contudo, é preciso obser 
var que diminuiu percentua1mente o saldo da Dívida Fundada 
em relação aos nacionais, enquanto aumentou o percentual per 

tinente aos credores externos (72,0% da Dívida Fundada Inter 
na, contra 0,4% da Fundada Externa, em 1971; e 63,5% eI9,5%, 

respectivamente, em relação a 1977, conforme se deduz do Qua 

dro I I) . 

Para o controle da situação financeira ci 

tam-se ainda as seguintes provid~ncias adotadas: 

• Total controle de todos os compromissos. 

• Retirada do mercado das Letras do Tesou 
ro vincendas a curto prazo, utilizando

se de empréstimos junto ao Banco Central, 
de Cr$ 108,6 milhões, a 5 anos de prazo. 

• Reesquematização de dívida externa con
traída em nome do Departamento de Estra 
das de Rodagem, Hidrominas e Frimisa até 

o montante de US$ 30 milhões. 

• Eliminação da emissão 
notas promissórias de 

do Tesouro. 

e prorrogaçao de 
responsabilidade 

• Liquidação de títulos da dívida pública 
e esquematização e resgate de compromi~ 
sos relacionados ao antigo 
Re.e.mbol.6ãve.l" • 

" Ad-ic.-ion.a.! 

• Lançamento das ORTH - Obrigações Reaju~ 
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táveis do Tesouro de Minas (Lei n 9 5.828, 
de 06/12/71), similar às ORTN, com o ob 

jetivo de, juntamente com as Letras do 
Tesouro do Estado de Minas Gerais, gi
rar a dívida flutuante, então cerca da 
metade da dívida total. 

• Contratação dos seguintes empréstimos: 

- US$ 16 milhões de um pooI de Bancos 
comandado pelo London MuI tinational 
Bank; 

- US$ 23 milhões de pool liderado pelo 
Shroder Banking Corporation. 

• Criação do Conselho de política Finan
ceira - CPF - orgão coordenador do Sis 
tema Estadual de Crédito e Financiamen 

to, que reúne o Banco de Desenvolvimen 
to, Caixa Econômica Estadual e demais 

Bancos Oficiais e Financeiras do Estado. 

A estes resultados da Reforma, acrescen-

• S~~~ema~ de Con~~ol~ de Ve~pe~~ e Realo 
c.ação do~ Ga~~o~ 

O controle da despesa através da adoção 
do regime de cotas e do Caixa Onico foi um dos pilares da 
realocação dos gastos públicos. Um sintoma de que o planeja
mento localizou-se de fato no orgão fazendário, relaciona-se 
à alocação de recursos, que sofreu a partir do ano de 1972, 
uma redistribuição setorial. Esta redistribuição refere-se 
aos gastos de capital que refletem as mudanças nas priorida 
des de investimento, antes restritas a Energia e Transporte. 
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• Re9~rne de Co~a~ e Ca~xa an~eo 

Através do regime de cotas, transferiu-se 

a função de fixação de prioridades a cada Secretario de Esta 
do ou dirigente deôrgão. Tal medida contribuiu para o resta 

belecimento da verdade financeira, com a eliminação dos ga~ 

tos em função da verba, condicionando-os ã existência de dis 

ponibilidades efetivas. Ja pelo sistema de Caixa Onico, pra 
ticamente toda a receita foi centralizada pelo sistema banca 

rio, com a adoção da Guia Onica de Arrecadação. 

• ln~~~urnen~o~ de PolZ~~ea T~~butã~~a 

C~êd~~o~ F~~ea~~ P~e~urn~do~ pa~a a A9~~ 
eul~u~a 

Como se viu anterior~ente, a implantação 
do I.C.M. elevara a carga tributaria de agricultura (v. item 

"Reee~~a Pü.bl~c.a"). Uma vez que o imposto incidia sobre seu 
valor bruto de produção, isto induzia o adquirente a "de~eon 

ta~" parcela do tributo quando da compra ao produtor. Para 
corrigir tal anomalia, em março de 1972, foram concedidos 

aos produtores rurais, créditos fiscais presumidos, reduzin 
do-se-lhes as alíquotas reais em 40, 50 e até 60%. 

• Con~a de Qu~tação T~~butã~a 

A instituição desta conta proplClOU a eli 
minação dos antigos parcelamentos do débito - na verdade, me 
ro expediente para protelar os recolhimentos, o que ocasiona 

va a queda do valor real do "quanturn" devido - introduzindo
se o critério de financiamento da sua liquidação. Através de 
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sua adoção, o próprio contribuinte submete à Secretaria da 

Fazenda o número de parcelas que lhe convém, desde que depo 
site previamente 20% (vinte por cento) do valor do débito. 

Os contribuintes inscritos na Dívida Ativa ou os indiciados 
em Processo Tributario-Administrativo podem também utiliza
la, desde que o montante do débito supere certos limites fi 
xados por normas regulamentares . 

• Mudança~ Adm~n~~~~a~iva~ no D~gao Fazen 
d~~o 

Para melhoria da operacionalidade do Si~ 

tema Fazendario, foram criadas 11 (onze) Superintendências Re 
gionais, em substituição às 50 antigas Delegacias Fiscais do 

Estado. Instituíram-se, ainda, Administrações e Unidades Di~ 
tritais da Fazenda, a Auditoria Geral do Estado, a Inspeto
ria Geral de Finanças - por transformação da antiga Contado 
ria Geral do Estado e Inspetorias de Finanças em cada Se
cretaria de Estado. Finalmente, como inovação importante da 
reforma, foram criados os Serviços Integrados de Assistência 

Tributaria e Fiscal - SIATs. Funcionam estes serviços em con 
vênio entre o Estado e as Prefeituras. Objetivam levar~ ati 

vidades fazendarias aos municípios que não são sede 00 outros 
órgãos da Fazenda, cobrindo todas as 722 cidades mineiras. 
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QUARTA SEÇÃO 

o MOVELO VA REFORMA: 

SISTEMA VE PLANEJAMENTO E SISTEMAS OPERACIONAIS 

Conforme vimos no histórico sucinto sobre 
o setor pGblico, somente em 1959 viria a ser criado o Conse 

lho Estadual de Economia e Administração, voltado para atri 
buições mais executivas, em virtude das próprias condições 

da época, que se caracterizavam pela completa escassez de re 
cursos humanos qualificados e ausência de um maior amadureci 

mento, entre nós '. das idéias relacionadas ao planej amento e 
ao desenvolvimento. Tais idéias viriam a ser mais difundidas 

posteriormente, com.~a criação do Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais, cuja direção iria incumbir um grupo técnico in 
terdisciplinar de elaborar ampla análise econômico-social do 
Estado. 18 Desse estudo, resultou a elaboração de vários docu 

mentos que compuseram o então denominado "Viagnô.6:tico da EcE.. 
nomia Minei~a", cujos subsidios serviram de base para a pri
meira experiência de planejamento global em Minas. A atual 
organização por sistemas, que se discute neste trabalho, de 
correu principalmente da necessidade de se dotar o aparato 

institucional e notadamente as funções de planejamento de 

. 18A pa~i~ da c~a~ão do Con.6elho E.6:tadual de Economia e 
Admini.6:t~a~ão, em 1959, evoluiu-.6e pa~a uma Coo~dena~ão de 
Ve.6envolvimen:to, um Con.6elho e, pO.6:te~io~men:te, pa~a a c~ia 
ção da en:tão Sec~e:ta~ia do Ve.6envolvimen:to Econômico. A e.6:tã 
Sec~e:ta~ia, que. .6 e. ca~a.c:te~zou como ô~gão p~a:ticame.n:te de a.6 
.6e.6.6o~amen:to di~e:to ao Gove~nado~ do E.6:tado, .6ucedeu o Con.6e 
lho E.6tadual do Ve.6e.nvolvime.n:to. E.6:te ültimo ô~gão e.6t~utu~ 
~OU-.6e em molde.6 de uma agência cen:t~al coo~denado~a, a Se 
c~eta.~ia de E.6tado do Planejamen:to e Coo~dena~ão Ge~a.i, ~oje 
õ~gão ce.n:t~al do Si.6tema E.6tadual de Planejamento. 
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condições de viabilizar uma série de proposições como suporte 
ao planejamento do Estado. Com esse objetivo, firmou-se, em 

maio de 1969, um convênio entre Instituto Latino-Americano 
de Planejamento Econômico e Social, ILPES, o Banco do Desen 

volvimento de Minas Gerais, BDMG, e o Conselho Estadual~ De 
sevolvimento, CED , órgão este cuja estruturação havia sido 
prevista pela Lei Estadual n? 4.133, de 20 de abril de 1966. 

o lLPES e a Reo~gan~zação Adm~n~~~at~va 

A experiência iniciada pelo ILPES, a par 
tir de 1969, foi bastante abrangente, uma vez que incluiu a~ 

sessoramento para a formulação de uma estratégia de desenvo! 
vimento, inúmeras proposições substantivas para a elaboração 
de planos, programas e projetos, bem como a fixação de dire
trizes institucionais para a reorganização da administração 

pública. Além de ter o ILPES assessorado os trabalhos que con 
duziram à elaboração das prineiras diretrizes de desenvolvi

mento econômico e social para o qüinqüênio 1971/75, produzi 
ram-se também, sob sua orientação, vários documentos relacio 
nados às técnicas de programação e orçamentação. Com base ne~ 
ses estudos, destacou-se o problema de capacitação daadmini~ 
tração estadual para o desen\-olvimento, oportunidade em que 

se sugeriu a adoção do modelo da organização por sistemas. A 
assessoria prestada teve características especiais, uma vez 

que representou uma das maiores experiências do ILPES que, 
eventualmente, contou com a colaboração de outros órgãos da 

O o - d N - U °d 19 rgan1zaçao as açoes n1 as. 

19 A ex.pe~-iê.nc.ia do 1 LPES e/r Mina~ fi oi c.on~ide~ada um do.6 
mai~ -impo~tante~ t4abalho~ 4ealizado~ pelo ;4gão. Embona o 
1 LPES tenha atuado em vã.''i..iC.5 pa1.~ e~, a~ expeniê.nc.~a~ ante~-io 
~e~ ne~tlt~nginam-~ e apena..6 a. af..pec.to~ panc.iai~ da planifiic.a 
ção. Com nelação a AI-inaf.., abcndou-~e ~imultaneamente o ~i~te. 
ma ~ntegnado de planej amentc na ~ ua qua~ e totalidade, bem c.amo 



A partir da análise da situação econômi
co-social de l.finas Gerais ("Via.gnô.6Li.c.o da. Ec.onomia. MineiJta.", 

1969), elaborado por urna equipe do Banco de Desenvolvimento 

de Minas Gerais e posterior participação do ILPES na formula 
ção de estratégias para o setor público, iniciou-se a insti
tucionalização de fato do processo de planejamento mineiro. 
Desenvolveram-se daí os chamados sistemas operacionais, que 

podem ser horizontais (sistema de planejamento e de financià 
mento) ou verticais (setor industrial, agropecuário, etc.). 

Estes sistemas abrangeriam um conjunto de instituições e fun 
ções de tal maneira hierarquizadas e estruturadas que, ao 

operarem, permitiriam ações coordenadas e compatibilizadas, 
conduzindo desta forma a execução das pOlíticas gerais e se 

toriais. 

A reorganização da administração pública 
estadual sob forma sistêmica, iniciada a partir de 1972, ao 
contrário das reformas administrativas anteriores, efetivou
se em função principalmente do sistema de planejamento. A 
preocupação básica foi, portanto, caracterizar a reorganiza 
çao como um processo de criação contínua e não como um fim 
em si mesma. Entretanto, em se tratando do setor público in 

variavelmente lidamos com grande número de órgãos, o que sem 
pre dificulta principalmente as ações no sentido das mudan
ças de comportamento e de procedimentos. Devido a es·ta cir
cunstância, estabeleceu-se que, primeiramente, a tarefa prin 

cipal seria a indicação dos sistemas abrangidos. 

Preliminarmente, foram concebidos dois ti 

nOJtmuta.ç.õe.6 pa.Jta. uma. e.6:tJta.:têgia. de muda.nç.a..6 in.6:ti:tuc.ionu.6. 
(Cá. ANTUNES, A.l.C. A ex eJtiênc.ia. de pta.ne "a.rnen:to em Mina..6 
GeJta.i.6. BJta..61tia., SEPLA lPEA, 1972. 
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d · f . d . - 20 pos e slstemas, con orme a segulnte escrlçao: 

1. Sistemas Normativos: 

a - Planejamento e Coordenação 

b - Reforma Administrativa 

c - Subsistemas: 

• pessoal civil 

• material 

• patrimônio 

· serviços gerais 

· administração financeira 

• contabilidade 

· auditoria 

· orçamento 

2. Sistemas Operacionais: 

1 - Administração Fazendaria, Crédito 
e Financiamento 

2 - Administração Geral 

3 - Educação e Cultura 

20 A de~c~ção ap~e~entada ~o6~eu mod~ü~caçõe~ po~te~~o~e~. 
T~ata-~e, po~tanto, de uma cia~~~6~cação ~n~c~ai, p~a 6~n~ 
de ap~e~entação, con6o~me o documento MINAS GERAIS Companh~a 
de P~oce~~amento de Vado~ do E~tado de M~na~ Ge~a~~-PROVEMGE 
O~gan~zação adm~n~~t~at~va do E~tado - Beio Ho~~zonte, 1974, 
p. 1. 
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4 - Energia 

5 - Interior e Justiça 

6 - Indústria, Comércio e Turismo 

7 - Agricultura, Pecuaria e Abasteci
mento 

8 - Saneamento, Habitação e Obras Pú
blicas 

9 - Saúde Pública 

10 - Segurança e Trânsito 

11 - Trabalho e Ação Social 

12 - Processamento de Dados 

A partir do referido quadro institucio

nal, previa-se a adequação da estrutura existente da seguin 
te maneira: as Secretarias de Estado e órgãos a nível destas 
assumiaw as funções de órgãos centrais em relação ao sistema 
sob sua jurisdição, ficando a este vinculadas as respectivas 

entidades de administração indireta e Fundações. Desse modo, 
preconizava-se a organização da administração pública sob for 

ma de sistemas que apresentass~m estrei ta correspondência com 
a própria estrutura produtiva da economia mineira. 

Assim, para melhor exemplificar, poder

se-a dizer que a administração pública estadual foi concebi 
da a partir de dois macrossistemas relativamente independen 
tes, a saber: sistemas normativos ou estruturantes e siste

mas operacionais. Os sistemas estruturantes correspondem ao 
conjunto das atividades universais de planejamento, adminis 

tração financeira, administração geral, de pessoal e outras. 



Tais sistemas se caracteriza0 por exercerem funções normati 

vas de coordenação e de controle, estabelecendo os critérios 
a serem observados relativamente às atividades de planejar, 

orçamentar, organizar e programar, no âmbito da administração 
estadual. De outra parte, o sistema estruturante implica a 

existência de uma organização-base, a nível de cada Secreta
ria de Estado, com capacidade normativa e de orientação cen 
tralizadas. Os sistemas operacionais como Saúde, Educação, 
Obras Públicas e outros compõem outros conjuntos e suas fun 
ções têm, em geral, características tipicamente executivas. 

Em resumo, os dois conjuntos de sistemas

estruturantes e operacionais - distinguem-se por sua estrutu 
ra e pelas relações entre suas respectivas unidades. A orga 

nização dos sistemas estruturantes dá-se horizontalmenre, ten 
do na sua construção formal um órgão central e órgãos setori 

ais, subsetoriais, seccionais, locais ou regionais, com rel~ 
ções típicas de coordenação. Os sistemas operativos, por sua 
vez, têm uma estrutura vertical com relações típicas de su
bordinação ou vinculação, sujeitos a controle e supervisão. 



QUINTA SEÇÃO 

FUNCIONAMENTO VOS SISTEMAS 

o Sistema de Planejamento e o de Reforma 

Administrativa deveriam, em princípio, funcionar como órgãos 

normativos em relação aos demais sistemas operacionais (Saú 

de, Educação, Obras Públicas e outros). Tais sistemas, de a

cordo com os diversos decretos estaduais que disciplinaram 

f · 21 . . d .. - d seu unc10namento, V1saram capac1tar a a m1n1straçao, an 

do-lhe condições para viabilizar o processo de planejamento, 

notadamente as proposições feitas pelo ILPES em 1969, a que 

nos referimos anteriormente. 

O S~~~ema de Planejamen~o 

o Sistema de Planej amento, cuja organização 

fora prevista pela Lei n 9 5.792, de 08 de outubro de 1971, ti 

nha como agência central o Conselho Estadual do Desenvolvimen 

to, CED, que foi regulamentado através do Decreto n 9 14.323, 

de 04 de fevereiro de 1972. Os objetivos do CED, de acordo 

21Con6o~me no~maJ eon~~an~e~ no~ ~e9u~n~e~ dee~e~oJ e~~a
dua~~: 14.323, de 04-02-72 (In~~~~u~~ão do S~~~ema E~~adual 
de Planejamento); 14.359, de 03-03-72 (In,~~~~u~~ã.o do S~~~e 
ma E~tadual de Re6o~ma Adm~n~~~~a~~va); 14.446, de 13-04-72 
(Ind~ea~ão do.6 S~.6tema~ Ope~ae~ona~.6); 14.655, de 11-07-72 
(Con.6ol~da~ão da.6 a~~~bu~~õe.6 da.6 A.6.6e.6.6o~~a.6 de Planejamen 
~o e Coo~dena~ão do.6 Õ~9ão~ een~~a~.6 do.6 S~~tema~ Ope~ae~o~ 
na~~); 14.799, de 14-09-72 (Re9ulamen~a~ão do Fune~onamen~o 
do.6 S~.6tema.6 Ope~ae~on~.6); 17.112, de 22-04-75(Reóo~mula~ã.o 
da E.6t~utu~a Bã.6~ea da Adm~n~.6~~a~ã.o Pú.bl~ea E.6~adua.e.); 17.113, 
de 22-04-75 (Compo.6~~ão do.6 S~.6~ema.6) e 18.406, 04-03-77 (Reo~ 
9an~za~ão do S~.6tema E.6~adual do Planejamento e da See~a 
de E.6tado do Planejamen~o e Coo~dena~ão Ge~al). 
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com estas normas, foram os de coordenar a açao do Poder Exe

cutivo com base na elaboração de programas globais, setoriais 
e regionais de duração anual e plurianual e de promover os 

primeiros estudos que visaran à orçamentalização das recomen 
dações feitas no documento denominado "M-i.n.a~ Ge.Jr..aL6-- 1971-

1975 - Pe.Jr..~pe.c~-i.va~ - V-i.Jr..e.~Jr..;Ze.6 de. Ve.~e.n.volv-i.rne.n.~o Econam-i. 
co e. Soc-i.al paJr..a c Qü.-i.nqüên-i.c." Ensaiavam-se, assim, os pri

meiros passos para a institucionalização do planejamento glo 
bal de forma sistemática, embora se reconhecesse o reduzido 

grau de liberdade dos planejadores estaduais, que teriam, n~ 
cessariamente, de se valer do apoio permanente do Governo Fe 
deral, controlador dos principais instrumentos de política 

-. 22 p. d economlca. reconlzava-se, e outra parte, nova concepçao 
institucional que implantasse progressivamente o planejamen 

to integral da atividade sócio-econômica no tempo (longo, mé 
dio e curto prazo) e no espaço (aspectos regionais e urba
nos) .23 

Ao adotar o planejamento global procurou~ 
se agrupar os órgãos da administração mineira. Criou-se, em 

cada unidade central dos sistemas uma Assessoria de Planeja 
mento e Coordenação. 

Estas assessorias mantinham um represen
tante no Conselho Técnico de Desenvolvimento, unidade esta 
integrante da estrutura orgânica da agência central de plan~ 
jamento. Este Conselho teve por função viabilizar, através 

22MINAS GERAIS - Con6e.lho E~~adual do Ve.~e.nvolv-i.me.n~o/Fun 
daç.ã.o Joã.o P-i.nhe.-i.Jr..o. '.f-i.na~ Ge.Jr..a-i..6 - 1971-1975 - Pe.Jr..~ 
pe.c~-i.va6 - V-i.Jr..e.~Jr..-i.ze..6 de. de..6e.nvolv-i.me.n~o economlco e. 
.6oc.-i.al paJr..a o qü-i.nqü.e.nJ..o - Vol. 1. Belo HoJU.zon.~e., 1970, 
p. 135. 

23MINAS GERAIS - Con.6e.lho E~~adual do Ve.6envolv-i.men~o - V-i. 
Jr..e.~Jr..-i. z e.6 -i. n.~ ~-i.~uc.-i.o nai~ paJr..a o E6 ~ad o de M-i.na6 GeJr..a.,,[6; 
Be.lo RoJr..lzcH~e, 1970. 



da elaboração de planos, programas e projetos, as diretrizes 
políticas formuladas por um plenário composto de dirigentes 

dos sistemas. Assim, o Sistena Estadual de Planejamento ti
nha por núcleo o Conselho Estadual do Desenvolvimento, com a 
seguinte composição: 

• Presidente: Governador do Estado 

• Vice-Presidente: Secretário de 
do Planejamento 

• Plenário: Dirigentes dos sistemas 

Estado 

• Conselho Técnico de Desenvolvimento: Re 
presentantes das Assessorias de Planeja 
mento e Coordenação. 

o modelo legal proposto, entretanto, nao 

se efetivou integralmente na prática. Isto porque atribuiu 
ao referido Plenário um grande número de componentes de alta 
hierarquia e uma ampla gama de competência. Na verdade, con 
cebeu-se idealisticamente um modelo de funcionamento que a 
própria realidade mostrou ser inócuo. Senão, vejamos: entre 
os membros do Plenário conta\-am-se todos os secretários de 
Estado; o Comandante Geral da .Polícia Militar; o Presidente 

da CEMIG; o Diretor Geral do DER; o Presidente do Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais e o Diretor do EscritórioTéc 

nico de Racionalização Administrativa, além, naturalmente, 
do Governador do Estado .. E, pelas atribuições do órgão cole 

giado, pode-se avaliar a sua amplitude - seja quanto à fixa 
ção de políticas, seja quanto às atividades deliberativas
através das seguintes competências que lhe foram fixadas: de 
finir as diretrizes gerais e as metas prioritárias do Gover
no, em função dos objetivos de desenvolvimento econ6mico e 
social; analisar e aprovar os planos globais, setoriais e re 
gionais, a médio e longo pra:o, depois de revistos, compati-
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bilizados, consolidados ou elaborados; aprovar a proposta do 
orçamento plurianual de investimentos, os planos operativos 

anuais e a proposta orçamentaria anual; aprovar a criação de 
núcleos ou distritos industriais; aprovar a política de in
centivos do desenvolvimento industrial; avaliar a execuçao 

dos planos e programas e aprovar e determinar critérios ou 
medidas de ajustamento. 

Algumas destas atividades, fortemente mar 

cadas pelo seu caráter decisório (notadamente as mais especí 
ficas), não foram na pratica exercidas pelo Conselho. Varios 

foram os casos em que os sistemas de per si encaminharam pro 
posições ao Governador que as aprovava diretamente, como,por 

exemplo, no tocante ã política de industrialização. Houve, 
por outro lado, nao raro, dificuldades, corno era natural, de 

se contar com a participação efetiva dos diversos membros nas 
decisões: muitas vezes ocorreu (como na aprovaçao de planos 
e programas), mera aquiescência a proposições emanadas dos 
níveis executivos do Conselho Estadual do Desenvolvimento. 
De outra parte, o modelo parece ter enfatizado em demasia os 
instrumentos formais e desconsiderado importantes aspectos 
relacionados aos e lementos informais ou "-<-JtJl.a.c.i..ona).-6" de qua.!. 
quer situação administrativa. Na verdade, sabe-se que nem sem 
pre houve bom entrosamento dentro do próprio sistema de re

forma administrativa, representados por conflitos entre o an 
tigo Escritório Técnico de Racionalização Administrativa e 

a Secretaria de Administração. Talvez a inexistência de -ana -lises institucionais que avaliassem o peso dos diversos or 

gaos e grupos no contexto da administração mineira tenha si
do uma das causas que determinaram um trato de certa maneira 
formal, ao se organizar o aparato institucional do planeja
mento. Referimo-nos, por exemplo, ã importância que estudos 
posteriores tiveram para a melhor compreensão deste problema. 
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Sabe-se, com efeito, que a representativi 

dade de certos órgãos e grupos de interesse ou profissionais 

muitas vezes vai muito alem da participação meramente técni 
ca no planejamento mineiro. Em trabalho recente!4 Luís Aure 

liano Gama de Andrade e Antônio Octávio Cintra (1976) mostram 
que, na história do planejamento em Minas Gerais, tr~s mar

cos importantes podem ser estabelecidos: o primeiro, repre 

sentado pelo Plano de Recuperação Econômica e Fomento da Pro 
dução (1947), corresponde a uma fase a que denominaram "p.ean~ 

jamento po~ engenhe~~o~", que atinge o seu ápice com o Plano 
de Eletrificação de Minas Gerais (1950). A esta fase seguir

se-ia a dos economistas, marcada pelo "V~agnõ~;Uc.o da Ec.ono 
m~a M~ne~~a" (1969), elaborado por técnicos de alto nível do 
Banco do Desenvolvimento de ~inas Gerais. 

Uma terceira fase, possivelmente de admi
nistradores, marcaria também a experiência de planejamento 

em Minas, ou seja, a da reforma administrativa que ora discu 
timos, seguida da primeira experi~ncia de planejamento glo
bal: o Plano Mineiro de Desenvolvimento Econômico e Social -
I P~IDES - cujas premissas foram consubstanciadas no citado 
documento "M~na~ Ge~a~~ - 7971-75 - Pe~~pec.t~va~ - V~~et~~ze~ 

de Ve~eHvo.r..v~mentc Ec.onôm~c.c e Soc.~a.e pa.~a. o Q.ü~nqüên~o". Ao 
final desta filtima fase, o planejamento em Minas veio a expe 

rimentar conflitos institucionais. Ainda que as normas ~gais 
e decretos tivessem atribuído ao Sistema de Planejamento as 

competências formais de planejar a administração pública,por 
volta de 1972-74, quase nenhum poder decisório tinha o Secr~ 

tário de Planejamento no tocante ã alocação de recursos, uma 
vez que o órgão fazendário absorveu estas atividades. Somente 

24CINTRA, Antôn~o Oc.t~v~o e ANVRAVE, LuL~ Au~e.e~ano Gama 
de. Pla.neja.mento e de~envo.ev~mento: nota~ ~ob~e o c.a 
~o de M~na.~ G~~a~~. Rev~~ta de Adm~n~~t~a~ão Púb.e~c.a~ 
R-i.o de Ja.ne~~o, LQ (2): 227-40, a.b~.7jun. 1976. 
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mais tarde, com a mudança do Governo Estadual, tal situação 
seria em parte modificada, com a passagem do órgão de orça
mento para a Secretaria de Planejamento. 25 

As medidas eficazes introduzidas pela re 
forma fazendaria já mencionada (ver segunda seção) haviam con 
ferido grande prestígio à Secretaria da Fazenda. Na pratica, 
esta Secretaria passou a exercer funções substantivas de pIa 
nejamento. Assim, em que pese toda a instrumentação normati

va constante dos diversos decretos expedidos (veja-se nota n 9 

21), que previam urna quase perfeita distribuição de competên 

cias, a Secretaria do Planejamento, órgão formalmente encar 
regado dessa função, não a exercia na pratica, pelo menos pl~ 
namente. O entrechoque institucional Fazenda vs.Planejamento 
culminaria mesmo com a substituição do titular da Pasta do 
Planejamento. 26 Desse modo, entre o final do mandato do Go
vernador Rondon Pacheco e o início da gestão do Governador 

Aureliano Chaves ocorreu um verdadeiro esvaziamento do órgão 
de planejamento, sendo suas principais funções desempenhadas, 

de fato, pela Secretaria da Fazenda. 

Com a mudança do Governo, a estrutura do 
órgão de planejamento, apesar de mantido o critério da orga 

nização por sistemas, viria a ser totalmente modificada. 

Assim é que o Conselho Estadual do Desen 
volvimento foi extinto, substituindo-se seu antigo Plenario 

25Reg~~t~e-~e que ~omente a pa~t~~ de 1975, pelo Vec. nQ 
17.112, de 22-04-75, a elabo~acão de o~camento anual p~~ou 
a ~e~ 6uncão do ~~~tema de planejamento. 

26 0 Sec~etã~~o de Planejamento e~a o S~. Paulo L~ma V~~a, 
tendo o então Gove~nado~ Rondon Pacheco mant~do no ca~go o 
Sec~etã~~o da Fazenda Fe~nando Re~~, na época bem ~~nton~za 
do com o M~n~~t~~~o da Fazenda. 
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por uma Governadoria constituída pela Secretaria de Estado 
do Governo, pela Secretaria do Planejamento e Coordenação Ge 

ral e pelo Gabinete Militar. 27 Excluía-se, dessa maneira, a 
participação formal nas decisões políticas, "apena.6 no pape.l" , 

de grupos tradicionalmente ligados ao planejamento em Minas 
Gerais, pertencentes às Centrais Elétricas de Minas Gerais 

S.A. - CEMIG e Departamento de Estradas e Rodagem - DER-MG. 
Deve-se ressaltar, entretanto, que apesar da referida exclu 

são formal, a influência e prestígio desses orgãos sempre se 
fizeram presentes no tocante a importantes decisões relativa 

mente à política mineira, tanto no que se refere à alocação 
de recursos quanto à propria formação do Secretariado. Cite
se que a última reorganização do Sistema Estadual do Planeja 
mento - processada pelo Dec. n 9 18.406, de 04 de março de 1977 

- manteve o DER vinculado diretamente ao Governador do Esta 
do; o ex-Presidente da CE~IIG, quando da elaboração deste tra 
balho (janeiro de 1979), era Secretário da Fazenda de Minas 
Gerais e noticiava-se a sua indicação quase certa para Minis 
tro da Indústria e Comercio. Não se quer dizer com isso, en 

tretanto, que prevalecem apenas critérios políticos nas esco 
lhas dos ocupantes dos mais importantes cargos no Estado. De 

ve-se mesmo ressaltar que as expectativas anteriores à suces 
são de Rondon Pacheco eram de que se passaria para uma orien 

tação mais "poLl.t..<..c.a'! no sentido vulgar do termo, do que"têc. 
n..<..c.a" e que o Governo posterior provavelmente descuidaria de 
grandes empreendimentos de interesse do Estado. Todavia,deu

se o contrário: o Projeto Açominas, a Siderúrgica Mendes JG 
nior, o interesse em resguardar o valioso fosfato de Patos 

27Con6o~me o Ve.c.~e.to nQ 18.406/77 e~ta 0~9an..<..zação 60..<.. tam 
b e.m mo d"<" ~..<..c.ada, c. o Il~ t..<..tu..<..nd 0- -6 e. atualm e. nt e. o S..<..~ te.ma de P la-=
nej ame. nt o de.: I - õ~g ão~ de.l"<" b e.~at"<" vo ~ (C o n.6 e.lho Te.c.n..<..c.o de. Ve. 
.6e.nvolv..<..me.nto - COTEVE e. Junta de PolZt..<..c.a e P~o9~amação O~-=
çame.ntã.JtiaJ; I I - õJtgão c.e.nt~al (Se.c.~e.tatia de E~tado do Pla 
nejame.nto e. Coo~de.nação Ge.~a.tJ; 111 - õ~gão.6 .6e.to~..<..a"<"~(A~.6e.6 
.6oJr...<..a~ de. Plane.jame.nto e. Coof" ... de.naçãoJ e. IV - Ent...[dade..6 V...[nc.u 
lada~ . 



de Minas, o programa de fertilizantes, a preocupaçao com a 

exaustão dos recursos naturais, bem como a própria estrutura 

çao do sistema de planejamento, cuidaram de desfazer a ima
gem anterior. Pode-se seguranente afirmar que a imagem do Go 

verno Aureliano Chaves foi razoavelmente positiva entre par 
cela ponderável da administração estadual, notadamente em vir 

tude da organização das atividades voltadas para a Ciência, 
Tecnologia e Meio Ambiente, cujo sistema operacional foi re 

centemente criado. 

A mudança de Governo, portanto, ocasiona 
ria modificação profunda do sistema de planejamento, apesar 

de, não só ter sido mantida, como reforçada a organização por 
sistemas. Assim é que se concluiu um projeto de reorganização 
do Sistema de Saúde, que visa fortalecer o respectivo órgão 
central, cuja política objetiva reformular radicalmente as 
atuais linhas de ação de antigas Fundações de Saúde: algumas 
destas, estruturadas tradicionalmente em função de especiali 
dades voltadas para doenças (psiquiatria, lepra, etc.). es

tão sendo desativadas e passaram a integrar uma só Fundação, 
diretamente presidida pelo próprio Secretário de Estado da 

Saúde. Esta Fundação passou a administrar diversos hospitais 
públicos cuja atuação se voltará, salvo reais necessidades, 

para o atendimento ambulatorial. 

Verifica-se, portanto, que a açao governa 
mental tem se voltado para um ataque gradual aos grandes pro 

blemas de integração com que se defrontam os sistemas, prin 
cipalmente em face de uma certa resistência oposta por gru
pos dirigentes de entidades que legalmente gozam de autono 
mia administrativa e financeira. 
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o~ Ptano~ e o P~oee~~o de O~çamentação 

Pode-se dizer que as experiências decor

rentes do I e II Plano Mineiro de Desenvolvimento EconSmico 
e Social refletiram menos um planejamento a nível central do 

que a nível setorial. Assim é que o II PMDES representou mui 
to mais um conjunto de programas e projetos setoriais que fo 

ram compatibilizados pelo órgão central - Secretaria do Pla
nejamento e Coordenação Geral. Nesse sentido, muitos progra 

mas oriundos dos diversos setores apresentam-se como se fos 
sem um elenco de proposições ã agência central. E, face ao 
descompasso existente entre o Plano, o orçamento e sua execu 
çao, os programas e projetos previstos, em muitos casos, têm 
a sua implementação retardada, modificada ou, simplesmente, 

nao se cumprem. A programação financeira de desembolso sujei 
ta-se, assim, a uma série de incertezas. Em que pese a par 

ticipação comum de representantes, tanto da Secretaria do PIa 
nejamento quanto da Secretaria da Fazenda em dois órgãos 

Junta de política e Programação Orçamentária e Junta de Pro 
gramaçao Financeira não se logrou ainda a pretendida integra 

ção, persistindo, por outro lado, um comportamento tendente 
a preocupar-se com o '~quitZb~io de ealxa n

• 

Tal hiato Plano/Orçamento t em gerado, prin 
cipalmente entre participantes de algumas assessorias de pIa 
nejamento e coordenação, uma situação muitas vezes de frus

tração, em face da elaboração de programas que não se tornam 
factíveis. Deve-se ressaltar, contudo, que se registram, tam 
bêm, experiências bem sucedidas. Assim, trabalhos referentes 
à área de planejamento regional, à área social, ã ciência e 
tecnologia, política mineral, Fazenda Pfiblica e à Região Me
tropolitana alcançaram muitos dos objetivos visados. 

Prevalece quanto à orçamentação a preocu-
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paçao com o controle dos gastos do Tesouro e com o equilíbrio 

de caixa para evitar situações deficitarias. Tal circunstân 
cia reflete a necessidade de se promover a mudança do compo~ 

tamento atual, pois ja não se admite que o papel do Estado 
seja somente o de dar exemplos de prudência ou de poupança, 

a nâo ser em situações extremamente excepcionais, como a an 
terior a 1973. 

A~peeto~ Sub~tant~vo~ do Planejamento em 

M~na~ GeJr..a~~: O 11 Plano M~ne~Jt.o de Ve~ en 

volv~mento Eeonôm~eo e Soe~al 

A estratégia do 11 P~IDES orientou-se, ba

sicamente, nas concepções do desenvolvimento desequilibrado. 
Entretanto, a própria adoção do planejamento global não im 

plicou conceber o Plano a partir de princípios ortodoxos no 
tocante ao desenvolvimento desequilibrado. Conforme as normas 
fixadas no documento oficial "Srnte~ e da~ V~Jt.etJt.~ze~ de Ve~ en 

volv~menton, a dialética do planejamento preconizada pode as

sim ser resumida: 

A política do Governo deve sintonizar

se com as exigências do desenvolvimen 
to, ora induzindo-o através de desequi 

líbrios deliberados, ora corrigindo
lhe as distorções e desajustes, em pro 

cesso dinâmico de adaptação quase sem 
fim. 

Caberia, portanto, ao planejamento exer

cer dois papéis - o àe indutor de desequilíbrios e o de cor 

retor de distorções. 
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o plano foi formulado tendo em vista três 
principais dimensões: a social, a econômica e a territorial. 

E de se salientar a ênfase atribuída ao setor social tanto 
no 11 P?IDES, quanto no próprio Orçamento Anual. Registre-se 

que', em 1977, quase um terço dos dispêndios pGblicos foram 
destinados ã área social. Previram-se, para o período 1976/ 

79. aplicações, a preços de 1974, de cerca de •.••..••••••.. 
Cr$ 2.612.000.000,00 (dois bilhões e seiscentos e doze mi

lhões de cruzeiros), somente em programas de educação. saGde, 
saneamento, habitação e ação social. Ko que se refere ã di 
mensão econômica, a preocupação básica centrou-se na necessi 
dade de manter o nível de crescimento e de fortalecer o mer 
cado interno, reduzindo os efeitos negativos provocados pe 
las deseconomias produzidas nas áreas mais industrializadas. 

As medidas no campo econômico buscam também evitar um retor 
no ã situação verificada até 1970, de completa estagnação, 
principalmente quanto ao setor agropecuário. Este setor, por 
não se haver modernizado, sofreu intensa concorrência da agri 
cultura externa cuja maior produtividade, aliada às facilida 

des de acesso proporcionadas pelo sistema viário, colocavam 
o produtor mineiro em situação de desvantagem. O período 

1970/74 representou as primeiras tendências no sentido de re 
verter a situação anterior de estagnação: a média de cresci 

mento anual do PIB total atingiu a taxa de 9,8%. Apesar de 
ter-se registrado também, um aumento de 7,3% do PIB per ca

pita, dados re1ati\'os ao mesmo período indicaram sérias desi 
gua1dades na distribuição dos benefícios sociais: a renda do 

miciliar media mensal da terça parte dos municípios mineiros 
não chega a atingir os níveis do salário mínimo. Assim, as 
diretrizes econômicas do Plano, tendo em vista os graves pro 
blemas relacionados ã desigualdade na distribuição de renda, 
fundamentam-se numa política de integração do setor agrope
cuário ao setor industrial. Para tanto, deverão ser instituí 
das organizações regionais de desenvolvimento, tendo-se pr~ 
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visto no 11 P~·IDES um Fundo Especial para a sua implantação. 

Ressalte-se que já se encontram concluí

dos o I e 11 PLk\OROESTE, estando em fase final o Plano de 
Desenvolvimento do Sul de Minas, elaborados pela Fundação 

João Pinheiro e outras entidades e que se destinam às regiões 
por eles nomeadas. 

A atenção dada ã dimensão territorial do 

11 P~IDES justifica-se pela necessidade de promover-se a des 
concentração espacial da economia, pela deterioração da qua

lidade de vida principalmente na area da Grande Belo Horizon 
te, e em face de uma invers ão histórica constatada: ~1inas Ge 
rais passou de simples Estado exportador de produtos primá 
rios para uma fase de industrialização intensa. 

o 11 P~IDES previu ainda programação econo 

mica para as areas onde se localizam os grandes bolsões de 
pobreza absoluta do Estado, ou seja, os Vales do Jequitinho 

nha, Uucuri, Paracatu e parte da Zona da Mata. Quanto ao Va 
le do Jequitinhonha, várias iniciativas ja se concretizaram, 
destacando-se a eletrificação da área, bem como a execuçao 
de programas de saúde de educação. 

Os setores mais contemplados em termos de 
recursos financeiros, computando-se as diversas origens (re
cursos federais, estaduais, municipais, privados e outros), 
de acordo com o 11 P~IDES! foram, pela ordem, a IndGstria, o 

Transporte, a Agropecuária e a Energia. 

Para uma melhor compreensão e analise do 

funcionamento dos sistemas operacionais, sera Gtil um breve 
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comentário inicial acerca das condições institucionais que 

permearam a proposta para sua implantação. Como já se regi~ 

trou anteriormente neste trabalho, a idéia da organi~ção por 
sistemas logrou concretizar-se, entre outros motivos, em ra 

zão de ter sido recomendada pelo ILPES, quando da prestação 
de serviços de Consultoria e Assessoramento por parte deste - -orgao junto ao CED, serviços estes que fundamentaram o I PIa 
no de Desenvolvimento Econômico e Social. 

As proposições do ILPES, todas elas vaza 

das numa concepçao eminentemente globalista do planejamento, 
vieram, destarte, a ter na organização por sistemas um ins 

trumental, uma estratégia para a sua implementação. Será me~ 
mo lícito afirmar, a nosso ver, que a experiência do ILPES 
marcou profundamente a orientação e o estilo de atuação dos 
planejadores mineiros, o que pode ser provado pela própria 
concretização tanto do chamado planejamento compreensivo co 
mo da concepção institucional sistêmica ca administração 
pública. Entretanto, é forçoso também admitir que, em grande 
parte, tais idéias vicejaram no contexto mineiro em razão da 
já mencionada exigência constitucional e legal pertinente ao 

planejamento global e da ampla literatura baseada no enfoque 
sistêmico, relativamente aos diversos ramos das ciências so

ciais. De outra parte, a difusão das diversas teorias com ba 
se no enfoque sistêmico também contribuíram de modo especial 

para a implantação dos siste~as, já que é farta a literatura 
sobre o assunto no campo da administração. 

Outras ressalvas complementares se tornam 

importantes. ~ preciso que se esclareça que, ao organizar o 
sistema de planejamento, a já referida lei n 9 5.792, de 
08-10-71 e sua regulamentação (Dec. n 9 14.323, de 04-02-72), 
apenas fizeram menção à disposição sistêmica dos demais -or-
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. d f t ". + •. " 28 P gaos, ou seJa, os u uros .s-<.-Ó'l..e.ma-ó ope.1l.ac.-<.onu-ó. ortan 

to, os citados dispositivos versaram apenas sobre a organiza 
çao básica do planejamento que, já naquela oportunidade, ti 

nha, nas Assessorias de Planejamento e Coordenação - APCs 
e no Conselho Técnico de Desenvolvimento - COTEDE - que as 

congregava, sua espinha dorsal. E de se notar que, ainda ho 
je, não obstante a transformação do Conselho Estadual do, De

senvolvimento em Secretaria de Planejamento, subsiste o mode 
lo de articulação COTEDE-APCs, anterior à criação dos siste 

mas operacionais, somente concretizada dois meses mais tarde, 
pelo Decreto n Q 14.446, de 13 de abril de 1972. Formalmente, 

os sistemas operacionais, através das respectivas APCs, deve 
riam elaborar a programação setorial, incluindo as atividades 

dos órgãos pertencentes ã administração indireta e Fundações. 
Entretanto, o cumprimento regular ou não dessas atribuições 
tem variado de sistema para sistema, como se verá adiante. 

Antes de se analisarem as características 

dos aspectos do desempenho dos diversos setores faz-se neces 
sâria UQa breve explanação no tocante ao modelo formal pro-

28Con501l.me. a1l.tigo 16, inc.i-6o-ó I a X, do Ve.c.. nQ 14.323, de. 
04-02-72. Ainda que. o I PMVES tive.-ó-óe. me.nc.ionada tambem a-ó 
S.-i...óte.mas Ope.1l.ac..-i..oEa.ü, d.-i..-ót.-i..nguiu, ba.s.-i..camente., ape.nM t1l.ê.ó 
tipo-ó: 1) S.-i..-óte.ma~ globai-ó (coo1l.de.nado1l.e.-ó de. at.-i..v.-i..dade..ó de. 
natu1l.e.za. mac.1l.oe.collôm..[ca e. 1l.e.lac.-i..onada...s ã. pollt.-i..c.a de. duenval 
v.<.me.nto e. 6.<.nanuame.nto, c.uj C-ó Õ1l.gã.o-ó -ó e.tiam o CEV e. a Se.c.1l.e. 
t a1l..<. a d a. F a z e. n da); 2) S.<.-ó t e.m a.-ó S e.t o /1..<. a..<..ó ( 1l. e..6 p o n-ó ã. v e..<..6 p e.l a.6 
.6e.ta1l.e.-ó de. p1l.oduçã.o de. be.n-ó e. de. p1l.e.-ótação de. .6e.1l.v'<'ÇO.6. P1l.e. 
v.-i..a-.6 e. ·s ua e..6t/wtu1l.ação -ó e.gundo C.1l..<.têl1.'<'O de. que. de.ve.1l..<.am pe.1l. 
mane.c.e.1l. .6ob um me..6mo c.omando a.6 .<.n-ót.<.tu.<.ç~e.-ó de. .<.dênt.<.c.o p1l.~ 
pÕ.6'<'to J; 3 J S.<..6te.ma-ó c.e.nt1l.aLs (c.ampl1.e.e.nd.<.am a.6 at.<.v.<.dadu pe.1l. 
t.-i..ne.nte.~ ã~ Se.C1l.e.taJL..LM de. Gove.1l.na, Se.gu1l.ança públ.<.c.a, Se.c.1l.e. 
ta1l..-i..a do Inte.tio1l. e. ]u.6t'<'ça e. Adm.<.n.<.-ót1l.açãoJ. E.6ta c.la.6.6'<'6-:[ 
c.ação, que. acabou não p1l.e.vale.ce.ndo, e.1l.a a p1l.e.v.<.-óta no I PMVES 
e. nã.o a que. c.on-ótou do Ve.C1l.e.to 14.446/72. Ve.ja--óe. MINAS GERAIS. 
Con-ó e.lhc E.s:l:adual do Ve.-ó e.nvolvime.nto. Plano Mine..<.1l.a de. Ve..6 e.11 
volvime.nto Econômico e. Social. 1972-76, Be.lo H01l.izante., 1971, 
p. 45. 
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posto. Partiu-se do princípio de que os diversos órgãos da 
administração pública deveriam ser reunidos segundo ativida

des afins - o que teve, entre outros, o propósito de dimi 

nuir-se o número de órgãos cujos dirigentes se reportavam di 

retamente ao Governador do Estado. Determinou-se, que as APCs 
se subordinariam: administrativamente e diretamente, ao Se
cretário de Estado ou dirigente do respectivo órgão setorial 

... 
e, tecnicamente, a Secretaria de Estado do Planejamento e Co 

ordenação Geral. 

Com relação a esta tentativa de antecipa 

dificul çao formal do comportamento administrativo, algumas 
dades se fizeram sentir. Primeiramente, nem todo 

"opeJta.c.<.ona.l" se comportou corno tal, corno foi o caso 
cutido do órgão fazendário. A própria distinção entre 

sistema 
.... 
Ja dis 

subor 
dinação "a.dm-tn-t.6;(;}l.a.;U .. va." e subordinação ".téc.n-tc.a.", que cons
tituiu uma das características conceptuais do modelo, parece 

não ter encontrado guarida na realidade dos fatos, corno se 
tentará mostrar na análise dos diversos sistemas. Para inte 

gração dos sistemas, estabeleceram-se relacionamentos 
terminados: os diversos órgãos da administração pública 

prede 
fo-

ram reunidos segundo atividades afins, prevendo-se entre eles 
relações de subordinação, vinculação ou cooperação. A subor 

dinação referiu-se aos órgãos diretamente ligados a determi 
nada Secretaria ou órgão central e que não possuem autonomia 
jurídica e administrativa. A vinculação dizia respeito à com 
patibilização dos programas e projetos desenvolvidos pelas 
entidades que possuem autonomia à programação do respectivo 
órgão central do sistema a que pertencem. A cooperação, por 
outro lado, previa a integração de organismos federais, muni 
cipais, da iniciativa privada e outros, através da particip~ 
çao, sob qualquer forma, em programas comuns, mediante conve 

nios e ~justes. 
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Visou-se, com o estabelecimento oosses cri 

térios, à coordenação dos órgãos estaduais - principalmente 

os da administração indireta e Fundações, em número já bas
tante elevado, em virtude de uma tendência voltada para a 

criação excessiva de entidades de administração descentrali 
zada, conforme registra o histórico da administração em Mi

nas (veja-se, a propósito, na Segunda Seção - "An~eeeden~e4 

da O~ganização A~ual" - as circunstâncias que permearam esta 
tendência). 

A estipulação tão-somente dessas normas 
e, em parte, a inexistência de uma estratégia que norteasse 

a mudança de comportamento pretendida acabaram na verdade re 
dundando numa grande defasagem entre o modelo de integração 

proposto e o desempenho real dos órgãos públicos. Assim é que 
a maior parte dos órgãos aglutinados em torno das entidades 

centrais, seja pelo pouco prestígio e influência da adminis
tração direta, seja pelo maior dinamismo de muitos deles, 

pouca relação mantêm com as Assessorias de Planejamento e 
Coordenação e com as Secretarias de Estado. Para ilustrar co 
mo muitas destas entidades tiveram peso maior que os próprios 
órgãos centrais, pode ser citada a decisão do antigo titular 
da Pasta de Obras Públicas do Governo Rondon Pacheco que se 

exonerou do cargo, a pedido, para assumir a direção da Compa 
nhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA -, entidade esta 

integrante do Sistema cujo dirigente era o próprio Secretá
rio de Estado demissionário. Outro caso típico refere-se ao 

Sistema Operacional de Trabalho, Ação Social e Desportos 
SETAS - que foi objeto de estudos para a sua modernização ad 

ministrativa. 

Estes estudos assim resumiram os proble

mas ali diagnostiaados: 



»o~ p~oblema~ de in~eg~aç~o do Si~~ema 
Ope~acional do T~abalho, Ação Social e 

Ve~po~~o~ n~o nogem ã ~eg~a ge~al iden 
~i6icada n~ avaliaçõe~ jã ~ealizada~, 

em ~elaç~o ao nuncionamen~o do~ demai~ 

~i~~ema~ e~~aduai~. O~ganizaçõe~ mai~ 

dinâmica~, como po~ exemplo a UTRAMIG 
e FEBEM, igualmen~e p~e~cindem do o~

g~o cen~~al pa~a a ~ealização de ~eu~ 

obje~vo~. Anigu~a-~e, de~~a~~e, como 

me~o 6o~mali~mo, induzi~em-~e, ~~avê~ 

da A~.!Je~~o~ia de Planejamen~o e Coo~de 
naç~o da SETAS, mecani~mo~ de p~og~ama 
ção e con~~ole, ~ela~ivamen~e ao~ o~-

gão~ vinculado~, pelo meno~ enquan~o 

não ~e in~~~umen~alize a Se~~ia com 
~ecu~~o~ pa~a a~~umi~ e~~e papel.»29 
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E interessante notar que a experiência vi 

vida através da análise administrativa da SETAS - da qual 
participamos diretamente - confirmou também alguns outros pro 

blemas que, genericamente, ocorrem na administração estadual, 
tais corno defasagem entre a programação prevista nos planos 

e a que vem a ser realmente executada, descumprimento, por 
inexistência, de urna programação financeira de desembolso e 
incertezas quanto ã liberação de recursos pelo órgão fazen 

dário. 

Entretanto, ainda que se localizem muitos 

problemas comuns aos diversos sistemas, houve aqueles que 

29MINAS GERAIS. Fundaç~o Jo~o Pinhei~o/Sec~e~a~ia de E~~a
do do T~abalho, Aç~o Social e Ve~po~~o~. Anãli~e ad
mini~~~ativa - e~~udo~ pa~a o p~oce~~o de mod~nlzaçao 
admJ..n,Üt~atJ..va. Be:e:o Ho~J..zonte, 1976, vo:e:.1, p. 88. 



apresentaram uma integração maior. Tal foi o caso do Sistema 

Operacional de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, SOAPA, 

cujas entidades mantêm estreitos relacionamentos entre si e 

com o órgão central. Isto, no entanto, é explicavel por um 
motivo muito especial: muitos de seus integrantes eram oriun 

dos da antiga ACAR, que veio a prover o setor, conforme re

gistra o documento Estado e Desenvolvimento: por uma estraté 
gia institucional, 30 "de. pe..6.6oal, me.ntc...tidade., - ide.ologia e.-tJta 

ma.6 de. Jte.lac.ioname.nto e. lide.Jtança". Em muitos casos, houve 

necessidade de soluções de força, em função de resistência 
ou necessidade de maior legitimação das APCs. Numa tentativa 

de inverter os efeitos da tendência descentralizante, a Se

cretaria de Saúde buscou fortalecer o órgão central. Como ja 

se observou neste trabalho, em curto espaço de tempo haviam 
sido instituídas quatro Fundações. Três destas, Fundação Edu 

cacional de Assistência Psiquiatrica, FEAP, Fundação Esta

dual de Assistência Leprocomial, FEAL, e Fundação Estadual 

de Assistência Médica e de Urgência, FEAHUR, passaram a cons 
tituir uma única entidade, a Fundação Hospitalar do Estado 

de Minas Gerais, FHEMIG, a despeito da resistência de execu 

tivos e assessores das antigas unidades. Buscou-se, assim, u 

nificar estas unidades, com a finalidade de se promover uma 

administração integrada dos hospitais públicos que permnciam 

ao acervo das antigas Fundações. 

Um outro grande problema enfrentado 

re-se aos conflitos decorrentes da diferenciação entre 
curs~s humanos com que contavam as APCs, técnicos em 

melhor remunerados, e os funcionarios da administração 
ta. Estes muitas vezes resistem às propostas inovadoras 

refe 

os re 
geral 

dire 
das 

30MINAS GERAIS. Fundação João Pinhe.iJto. E.6tado e. de..6e.nvol
vime.nto: pOJt uma e..6tJta-têgia in.6titu-c.~~~o-n-a~I~.--~B~e.~I~o~Rro~Jt~~~' 
zonte., 1975, p. 25. 



APCs, tendo muitas dessas buscado internamente sua 

çao, como ocorreu, em maior escala, relativamente à 
balho e à APC/Saúde. 

6 5 

legitima 

APC/Tra 

De outro modo, pareceu também que a tent~ 
tiva de induzir, via decretos, o inter-relacionamento de ór 

gaos supostamente afins esbarrou ainda noutro tipo de probl~ 
ma: muitos deles tinham clientelas próprias - e as mantive

ram - sem que nada de substancial se alterasse. Casos ilu~ 

trativos foram: o da COHAB, vinculada à Secretaria de Obras, 
cujos procedimentos se voltam para normas federais; o da Di 
retoria de Esportes e Administração do Estadio Magalhães Pin 

to, órgãos com atividades bastante específicas e refratarios 
à coordenação da SETAS, cujo sistema por sinal acabou sendo 

um repositório residual de órgãos independentes; dos - -orgaos 
mais dinâmicos dos diversos sistemas operacionais, que se 

vinculam aos pares, através de programas que desenvolvem em 
conexão com órgãos federais: CASEMG/CIBRAZEM, EMATER-MG/ 
EMBRATER, EPAMIG/EMBRAPA, FEBEM/FUNABEM, etc. Note-se, neste 
particular, que a atuação desses órgãos j unto às insti tuições 
correspondentes federais se da, não raro, com total alheamen 
to do órgão central do respectivo sistema. 

Pode-se, portanto, perceber que poucos fo 
ram os setores que lograram adotar medidas praticas que pro 

piciaram a integração das entidades vinculadas. Os óbices pa 
ra esta integração parecem ter raízes bem específicas. Estas 

causas, que dificultam a'integração, vão desde conflitos de 
interesses entre os diversos grupos em torno de instituições, 

até a existência, mesmo dentro destas instituições, de novos 
recursos humanos com mentalidade modernizante ou inovadora, 
que se contrapõem ao tradicionalismo de antigos funcionários. 

Uma outra causa impeditiva de um maior en 



6 6 

trosamento pode ser localizada ao longo do próprio desenvo! 
vimento institucional mineiro. Devido ao fato de que até 1959 

inexistira qualquer agência central coordenadora das ativida 
des dos diversos órgãos, cristalizou-se a pratica do funcio 
namento isolado das instituições. 

Ora, agindo isoladamente durante longos 
anos, desenvolvendo culturas próprias, interesses, relacion~ 
mentos informais e consolidando situações muitas vezes refo~ 

çadas por paradigmas profissionais que desenvolveram, muitas 
destas organizações foram agrupadas sem que se considerassem 

estes aspectos específicos. O fato de que a Administração t~ 
ve de usar algumas vezes soluções de força para obter o en

trosamente foi, por si só, paradoxal. 

Por outro lado, a inexistência de urna es 
tratégia previamente elaborada, anterior ao Governo Rondon 
Pacheco, para implantação do modelo, parece ter prejudicado 
o funcionamento da organização por sistemas.37 Tudo ocorreu 

em pleno andamento do novo Governo, na oportunidade da subs 
tituição da direção do Escritório Técnico de Racionalização 
Administrativa - ETRA. São iDediatamente posteriores a esta 
época os ja citados conflitos entre este órgão e a institui 
ção anteriormente responsavel pelas reformas administrativas 
no Estado, ou seja, a Secretaria de Administração. E de se 

ressaltar que este último órgão não viu mesmo com bons olhos 

a sua classificação, pelo Decreto que baixou a organização 
sistêmica, como mero órgão central de um quase residual sis 

tema de administração geral. 

37Reco~de-4e que o 1 PMVES havia p~evi4to apena4 uma 
4i6icaç~o p~elimina~ que, inclu4ive, n~o p~evaleeeu. 
4e, a p~opõ4ito, a nota explicativa nq 28. 

cla4 
Veja~ 
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Por outro lado, o modelo, em face de sua 

dissonância com a realidade fática, não impede, ainda hoje, 

a ocorrência de contatos diretos e informais de caráter deci 
sório entre organizações de diferentes sistemas. 

Alem disso, persistem também os despachos 

e contatos diretos entre os dirigentes de entidades vincula
das e o Chefe do Executivo. A freqüência destes contatos v~ 

ria de acordo com o prestígio e poder de influência de cada 
dirigente. A propósito, para se ter urna idéia do alcance que 

pode atingir este poder de influência, deve-se lembrar que o 
Presidente de um dos órgãos vinculados ao Sistema Operacio

nal de Administração Fazendária, Credito e Financiamento es 
teve recentemente muito cotado na disputa que redundou na es 
colha do futuro Governador do Estado. 
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SEXTA SEÇÃO 

A REFORMA AVMINISTRATIVA: UM BALANÇO 

A experiência tem mostrado - e disso a re 
forma mineira é apenas um reflexo a ocorrência durante 

anos no Brasil de certa tendência a superestimar o papel das 
mudanças administrativas per se. Na \-erdade, Minas não fugiu 

ã regra, até um passado recente. Orgãos incumbidos nos últi 

mos anos de reorganizações na administração pública, como Se 

cretaria de Administração, em 1964, e Escritório Técnico de 

Racionalização Administrativa, em 1972, chegaram inclusive a 

absorver o controle de tomadas de decisão que lhes garanti~ 

se, conseqüentemente, o controle da máquina administrativa. 

o modelo de sistemas apresentado em 1972 
buscou justamente isto, ao propugnar pelos Sistemas de Plane 

jamento, Operacionais e o de Reforma Administrativa, cujo ór 

gão central - o antigo ETRA - se incumbiu de expedir gradati 

vamente normas que garantissem o funcionamento do modelo. 
Ainda que a organização levada a efeito tenha, com a delimi 

tação dos órgãos ã área deste ou daquele sistema, contribuí 
do de certa forma para a não proliferação de novas entida

des,na verdade não logrou concretizar-se conforme o planeja 

do. 

A nao concretização do modelo pode ser vi . 

sualisada pela própria reformulação do sistema de planejamen 
to, que se efetivou em março de 1977. 32 Várias proPosiçõe; 

anteriores não lograram o êxito que se esperava, como, por 

---------------------
32 d . -.- d d T~ata-4e a ~eo~gan~zaçao ja ~e6e~i a, eon4~ante o Ve-

e~eto 18.406, de 04-03-77. 
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exemplo o funcionamento de mecanismos como o Conselho de Po 
lítica Financeira, presidido pelo Secretário da Fazenda e 
composto por presidentes de estabelecimentos de crédito ofi 

ciais (este Conselho fora inclusive previsto como órgão cen 
traI do Sistema Estadual de Crédito, Financiamento e Investi 
mentos, pelos Decretos n 9 16.599, de 1 9 -10-74 e 16.910, de 
07-01-75). Registre-se também que pouco foi acionado o Conse 

lho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social - CEDES -
criado pelo Dec. n Q 17.112, de 22-04-75. O CEDES pode ser 

visto como uma réplica do plenário do antigo Conselho Esta -
dual do Desenvolvimento, já referido na seção anterior, e do 

modelo federal. Subdivide-se em Câmara do Desenvolvimento 
Econômico (congregando os titulares das Pastas da Fazenda, In 

dústria, Comércio e Turismo e Agricultura) e Câmara do Desen 
volvimento Social(composta dos Secretários de Trabalho, Ação 
Social e Desportos, de Educação e de Saúde). 

Conforme o Dec. n Q 17.136, de 05-05-75, o 

CEDES é presidido pelo Governador do Estado, tendo como Se
cretário-Executivo o titular da Secretaria de Estado do PIa 

nejamento e Coordenação Geral. Raras foram as vezes em que 
se reuniram os componentes do referido Conselho. Apesar de ser 
o CEDES o órgão competente para fixação de diretrizes políti 
cas, suas funções em parte têm sido supridas pelo próprio Con 
selho Técnico de Desenvolvimento - COTEDE - composto pelos Se 
cretários Adjuntos, por representantes do Instituto de Previ 

dência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, Departamen 
to de Estradas de Rodagem de Minas Gerais e do Estado Maior 

da Polícia Militar, além do Secretário do Planejamento, que 
o preside. Além disso, a pretendida articulação do PMDES com 
as atividades daJunta de política e Programação Orçamentária, 
que deveria ser promovida pelo COTE DE , não se realiza ainda sa 
tisfatoriamente. A fixação de cotas mensais pela Junta de Pro 
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gramaçao Financeira se dã mais em função de disponibilidades 
de caixa do que em função de programação previamente elabora 

da. 

De outra parte, o que se viu, ao longo do 
tempo, foi um gradual esfacelamento do sistema de reforma ad 
ministrativa preconizado, ao qual cabia, por norma, aprovar 
projetos relativos is atividades de pessoal civil, material, 
patrimônio, documentação, serviços gerais, administração fi 
nanceira, contabilidade, auditoria, orçamento, estatística, 

I . I d" . 3 3 AI- d p aneJamento governamenta e a mlnlstratlVO. em esta am 
pIa competência, que se atribuía ao órgão central de refor
ma, nenhum convênio, ajuste, acordo ou contrato de assistên 

cia técnica para a consecução de reformas administrativas po 
dia ser firmado sem prévia aprovação do Escritório Técnico 

de Racionalização Administrativa - ETRA. 34 Se de um lado o 
órgão de reforma procurou fazer convergir para si o poder de 
decisão, de outro a organização sistêmica sugeria o confina 
mento dos demais órgãos a territórios formalmente predetermi 

nados. 

Se estas últimas medidas propiciaram a 
eliminação de alguns contatos diretos entre dirigentes de en 

tidades e o Governador - um dos objetivos da reforma - nao 
conseguiram, contudo, evitar que muitos órgãos continuassem 
com as suas própr~as políticas, caso típico, por exemplo, do 

Sistema Operacional de Obras Públicas. 

Nesse sentido, o modelo falhou quanto -a 

33V.an~. 6g do Vec~eto ng 14.359, de 03/03/72. E~te d~~po 
~~tivo 60i ~evogado pelo a~t. 38 do Vec~eto ng 18.406, de 
04/03/77. 

34Con6o~me a~t~go 11 do Vec~eto ng 14.359, de 03/03/72,tam 
bim ~evogado pelo a~t. 38, de Vec~eto nq 18.406, de 04/03/7~ 
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tentativa de introduzir certa "~aQionalidade" pol!ticana ad 
ministração pública, ainda que não se possa dizer o mesmo 

quanto a aspectos práticos como, por exemplo, a criação de 
fluxos de comunicação entre as diversas unidades de programa 

ção e o órgão central de planejamento. O insucesso decorren 
te da tentativa de implantar os sistemas, em parte, pode ser 

explicado por não se ter levado na devida conta que em con
textos de escassez emerge naturalmente o clientelismo, que 

se contrapõe ã idéia de simetria e de controle, t!picas do mo 
delo proposto. Talvez, ã tendência de se abordar a realidade 
de forma um tanto mecanicista, sem se considerarem as "i~~a

Qionalidade4" inerentes a qualquer sistema social, devam-se 

atribuir as dificuldades encontradas para a integração dos 
sistemas. 

Não se trata aqui de questionar os objeti 

vos colimados. Haverá sempre certa necessidade, em qualquer 
situação, de maior coordenação central e de uma administra
ção voltada para objetivos quantificáveis em termos de pro 
gramas e projetos, o que, afinal, se busca através deumaper 
feiçoamento constante do processo de planejamento e de orça 
mentação. Que se devam alterar processos tradicionais perti 
nentes ã racionalidade técnica, modificando, por exemplo, a 
sistemática de alocação de recursos e dar ênfase a programas 
e projetos bem elaborados é, sem dúvida, desejável. O que não 

se pode é ignorar, como se não existissem, as irracionalida
des, os grupos de interesse, o clientelismo, inerentes ao si~ 

tema social. Pode-se, nesse sentido, criticar mesmo o que se 
poderia chamar de uso inadequado dos princ!pios do orçamenm

programa em Minas, pois, em muitos casos, "60~çou-4e" o uso 
da técnica, com o preenchimento de formulários que e~lhavam 
distorcidamente a situação da instituição. Assim, se de um la 
do o modelo de uniformidade da organização por sistemas faci 
litou a programação orçamentária, de outro foram inadequada 
mente usados alguns artifícios substantivos do orçamento-pro 
grama. Desse modo, ainda hoje, relativamente a diversas ins-
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tituições, O orçamento por órgãos e unidades dos sistemas r~ 

fletiria melhor a realidade do que aquele apresentado em for 

ma de programas setoriais. 

Uma outra "d..i...66unç.ã.o" pode ser localizada 

na própria reaçao das entidades: assistiu-se a verdadeiras 
heresias ao modelo proposto. Vários órgãos mostraram-se re

fratários ao comando central do sistema a que se vinculavam, 
como os dos setores de Trabalho e Ação Social e Obras Públi 

cas e mesmo alguns do Sistema de Agricultura, considerado o 
b d · - 35 "oh que apresenta menos pro lemas e lntegraçao. Essa me~ o~ 

..i..n~eg~aç.ã.o~ entretanto se deve muito mais i atitude assumida 
-pela Secretaria de Agricultura de aceitar o dinamismo de va 

rios de seus órgãos. Bem ilustrativo dessa circunstância é o 
fato de que as relações entre estas entidades e a APC da Se

cretaria da Agricultura se resumem em relatórios trimestrais 
apresentados a esta pelas primeiras. 

De outra parte, o Sistema de Planejamento 
que, em tese, devia servir de paradigma para os dema~, inco! 

reu também na mesma falta de integração. Pode-~ de certa for 
ma atribuir, em parte. tal situação, às próprias incertezas 

que marcaram a consolidação do sistema de planejamento. 

consolidação, 
planejamento 

Com efeito, este sistema, que buscava sua 
através de transformação da antiga agência de 

o Conselho Estadual do Desenvolvimento - em 
uma Secretaria de Estado -de Planejamento e Coordenação Geral 

- o que afinal se concretizou - experimentou sérios conflitos 
institucionais com a então poderosa Secretaria de Estado da 
Fazenda. 36 

35 Veja-.6e, a p~OpÕ.6..i..to, a .6eçao que t~ata do.6 S..i...6tema.6 Ope 
~a~..i..ona..i...6, onde .6e expt..i..~am a.6 ~aU.6a.6 de metho~ ..i..nteg~açã.o 
de.6.6 e .6..i...6 tema. 

36T~ata-.6e do ..i..mpa.6.6e Fazenda X Planejamento, men~..i..cnado 
ne.6te t~abalho, na .6 eçã.o al1telu .. o~. 
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Uma análise mais acurada desse problema 
revela que nao se tratou, no caso, de mero conflito entre au 

toridades responsáveis pelo Planejamento e pela Fazenda pG
blica. ~em se pode atribuir tal divergência a uma presumível 

disfunção institucional necessária entre o órgão fazendário 
e o de planejamento. 

o que parece ter ocorrido prende-se prin

cipalmente ao papel conferido pelo Poder Político ã direção 
do órgão fazendário - julgado prioritário sobre quaisquer o~ 
tras atividades: cuidar de sanear as finanças pGblicas, res 
tringir os gastos dos sistemas operacionais ao mínimo para a 

sua manutenção, dando maior autonomia financeira a órgãos des 
centralizados, desde que fossem rentáveis (inclusive Funda
ções relacionadas ã SaGde pGblica, que adotaram critérios em 
presariais, em alguns casos nesmo em detrimento de suas fina 
lidades de atendimento social). 

Um forte argumento referendava estas medi 

das: dotar o erário de condições financeiras que possibili
tassem a contrapartida estadual em investimento e obras civis 
relativas a projetos que visaram atrair grandes empreendimen 
tos industriais para o Estado durante o Governo Rondon Pache 

co. Assim, ingentes esforços se fizeram, às vezes com grandes 
sacrifícios, no sentido de se dar cobertura a estes empreen 
dimentos. A própria análise do mérito dessas iniciativas fi 
ca prejudicada pelo caráter reservado que assumiram os com
promissos entre o Estado e as empresas intervenientes. E im 

perioso notar que decisões dessa natureza extravasaram o pró 
prio âmbito do Governo do Estado cujo sistema fazendário ap~ 
nas gerenciou e deu suporte às transações. 

Diante de fatos como os que, foram expos
tos, parece difícil que esforços tais como o da organização 
por sistemas venhan a contribuir para o melhor desempenho de 
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funções que nao sejam meramente técnicas. Esta circunstância 
induz-nos a abordar criticamente a noçao de sistemas comenta 
da a seguir. 

o estudo dos fenômenos físicos como siste 
mas assenta-se no fato de que um organismo vivo não é um con 

glomerado de elementos isolados e sim um sistema definido, 
com organização e globalidade. Um organismo é um sistema a

berto que mantém um estado constante enquanto a matéria e a 
energia que nele penetram continuam a se transformar. O orga 

nismo sofre a influência do ambiente e o influencia. Assim, 
"o oJtgan.i...6mo nã.o ê um .6.i...6~e.ma 6e.c.hado, ma.6 ab e.úo • V.i..ze.mo.6 

que. um .6.i...6~e.ma ê '6e.c.hado' .6e. ne.nhum ma~e.Jt.i..al e.n~Jta ne.le. ou 
.6a.i.. de.le.. t c.hamado 'abe.Jt~o' .6e. há .i..mpoJtta~ã.o e. e.xpoJt~a~ã.o de. 
~-. ,,37 ma"" e.Jt-<. a • 

Analogamente, a organização social pode 
ser considerada um sistema sob certos aspectos semelhante ao 

organismo biológico. Tal perspectiva vê a organização como 
um sistema que tem interação com o ambiente (clientes, compe 
tidores, sindicatos, fornecedores, governo e outros). consti 
tuindo-se de partes inter-relacionadas que operam em conjun 
to para a consecução de objetivos e possuindo uma estrutura 

automantenedora com poder de reprodução. 

Os traços descritos sugerem um tipo de e~ 
quema que pode ser visto como um sistema. O próprio problema 

da decisão pode ser visto, igualmente, sob uma perspectiva 
sistêmica, pois simples modelos de maximização do comporta

mento já não mais satisfazem a uma análise rigorosa do pr~ 

cesso decisório, que se estabelece principalmente através de 

37BERTALANFFY, Ludw.i..g Von. Te.oJt.i..a ge.Jtal do.6 .6i.6~e.ma.6. Rio 
de. Jane..i..tr..o, Ed.i..~otr..a Voze..6, 1973, p. 167. 
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ligações entre sistemas de comunicação, estrutura organiza

cional, questões de crescimento (entropia e homeostase) e 
questões de incerteza. 

A teoria de sistemas, portanto, tal como 

o funcionalismo, parte da analogia entre a vida orgânica e a 
social. Sob este aspecto seria passível das mesmas restrições 

que têm sido feitas ã abordagem estrutural-funcionalista: uma 

vez que sua preocupação a priori se voltasse para os probl~ 

mas de manutenção de padrões, tenderia a provocar a raciona 
lização ou justificação do status quo. Tais críticas parecem 
ter fundamento na medida en que se procura demonstrar a fun 
cionalidade dos padrões existentes. De outra parte, ê preci 
so lembrar que, ao contrário das estruturas biológicas, os 

sistemas sociais não se apoiam em regularidades fisiológicas: 
nvlnculam-~e a um mundo conc~eto de ~e~e~ humano~ e de ~ecu~ 
~o~ matetia.l~ que, no en:tan:to, não gua~dam um ln:te~-~elaclo 

namen:to na:tu~al en:t~e ~l".38 

Uma outra questão a ser levantada refere

se ã provável abstração, no estudo das organizações como sis 
temas, de relevantes aspectos da estrutura social. Examine
mos, a propósito, as chamadas funções genotípicas, a que se 
referem Katz e Kahn (1973), representadas pelos seguintes ti 

pos de organizações: produtivas ou econBmicas (cujo objetivo 
ê a produção de riquezas e prestação de serviços); organiza 

ções de manutenção (que visa~ a socialização dos indivíduos, 
tais como a Escola e a Igreja, entre outras) e organizações 
voltadas para a função política.e administrativa (em última 
análise, o Estado). Na verdade, se considerarmos apenas o in 
ter-relacionamento dessas diversas funções entre si e não le 

38 KATZ , V. e KAHN, R.L. PJ~colo,la ~oclal da~o~ganlzaç~e~. 
S~o Paulo, Ed~to~a At~a~, 973, p. 46. 
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varmos em conta os aspectos que determinam o controle do po 

der como, por exemplo, os grupos de interesse e outros, esta 
remos supondo um quadro não só mecanicista. mas simplesmente 
incompleto. Do mesmo modo, a simples "de.6c.Jti..çã.o" ou "c..e.a..6.6i.. 
6ic.açã.o" de' sistemas e estruturas a nada leva, se não se con 

siderarem as relações reais, de poder; como lembram Coulson e 
Riddell (1975), não há, entretanto, "ma.e. a..e.gum em .6 e d.e.6 c.Jte
veJtem a..6 i..n.6ti..tui..çõe.6 de uma. .6oc.i..eda.de, ma..6, a meno.6 que .6e 
tenham a..e.gun.6 pJti..nc.Zpi..o.6 exp.ti..c.ati..vo.6, ê i..mpo.6.61ve.e. .6abeJt a 
que e.6c.o.e.heJt c.omo di..gno de de.6c.Jti..çã.o .•• ma..6, .e.embJte-.6e que 
ning uêm de.6 enha. .6 a c.i..edade.6 ••• ,,3 9 

Consideradas estas ressalvas, é de se es 
perar que a teoria de sistemas possa ser utilizada com pro
veito na administração pública. Deve-se, contudo, prevenir 
contra uma tendência ingênua que se disseminou até bem pouco 

tempo em cursos de formação de administradores de se enfati 
zar o estudo das organizações tendo por base organogramas 
formais, que, não raro, contradizem as relações informais e 
as estruturas reais de poder. Assim, pode ser útil a perspec 
tiva sistêmica,principalmente porque considera o funciona
mento das organizações como sistemas abertos e não fechados, 
conforme as viam as teorias clássicas de organização. 

Outrossim, uma a4vertência importante que 
se deve ter em vista ê a de que a organização por sistemas 
tende a ser muito mais um instrumental ã disposição da fun

ção política. Nesse sentido, a própria viabilização do mode 
10 depende igualmente da internalização e aceitação de suas 

premissas. E posto que qualquer reorganização implica, antes 
de tudo, lidar com grupos os mais diversificados, não basta 
estabelecermos modelos formais. metas e objetivos, medidas 

39RIVVELL, V.S. t COULSON, M.A. lntJtoduçã.o c.Jtlti..c.a ã Sac.i..o 
logi..a. Ri..o de Ja.nei..Jto, Za.ha.Jt EdiloJte.6, 1975, p.65. 
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de rendimento, recursos ou fluxos bem concatenados. Estes 

constituem meros processos administrativos: considera-los BO 
ladamente significa reduzir o problema da organização a meios, 

significa ter uma visão míope da abordagem organizacional. 
Por outro lado, o problema da organização administrativa po 
de assumir, conforme cada situação específica, forma de tra 
tamento diverso. 

Pode-se resumir muitas vezes, conforme ad 
vertiu Simon (1970), num problema de psicologia social, de 
estabelecer o pessoal operativo e superpor a este um pessoal 
supervisor, que influencia o primeiro, objetivando um traba 

lho coordenado. 40 Outras vezes convira abordar a organização 
corno uma estrutura de papéis a serem desempenhados. Departa-
mentalizar, enfim, é uma atividade que exige uma percepçao 
prévia de como abordar a realidade organizacional; "a. LU:.eJt~ 

tUJta. 40bJte depa.Jtta.menta.l~za.~ão ~ugeJte que a ~nteJtdependênc~a. 
ê cJt~ada. pelo planejadoJt da oJtga.n~za~ão e não pela e~pec~al~ 

za~ão".41 Assim, a missão do planejador consistira em verifi 
car, tendo em vista os objetivos a atingir, de que forma a 
organização influenciara o comportamento e induzira as deci 
soes. Por outro lado, deve-se ter em vista que os sistemas 
estão inexoravelmente incorporados a uma matriz institucio

nal. O sistema de ação ou a estrutura formal da delegação e 
controle represen 1;am um aspecto da estrutura social concreta. 

O sistema formal e a estrutura social que o contém são igual 
mente sujeitos aos mais variados tipos de pressão do ambien
te. -Conforme salientou Selznick (1967), a configuração. admi 

nistrativa formal jamais reflete adequadamente a organização 

40S1MON, Heltbeltt A. CompoJttamento a.dm~n~4tltat~vo. R~o de 
Jane~lto, Funda~ão Getul~o Va.ltga.~, 1970, p.3. 

41 THOMPSON, v~ctOIt A. Modeltna. oltgaH~za~ão. R~o de Jane~lto, 
L~vltalt~a. Flte~ta~ Ba.~to~ S.A., 1976, p.45. 
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concreta a que se refere, devido ao fato de que nenhum plano 
ou padrão abstrato pode descrever exaustivamente uma totali 

d d 
.... 42 a e empl.rl.ca. 

Infere-se, portanto, que qualquer organ~ 

zaçao, antes de constituir-se num mero corpo administrativo, 

é na verdade um subsistema do sistema social. Esta distinção 
torna-se importante na medida em que se constata que as 

lises administrativas stricto sensu tendem a conceber os 

.. 
ana .. 
or 

gãos mais como um ente administrativo e não um subsistema so 

cial. 

42 - . 
Con~utte-~e, a p~opo~~to: 
SELZNICK, PhiL.i.p. Fundamental.> da teoJÚa de oJtgan..i..zaç.ã.o. 

In: Etzioni Amita.-i.. O,"~gan..i..zaç.õe~ c.omptexa~. Sã.o Pauto, 
Atta~, 1 967, p. 3 O - 4 3 . 
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StTIMA SEÇÃO 

CO,VC L USõES 

As características da reforma implement~ 

da, de certa forma, espelharam, no âmbito da administração 

estadual, a própria conjuntura nacional da época, fortemente 
marcada pela rigidez de princípios tais corno centralização 

do poder, controle e impositividade das normas federais. As 
sim, paralelamente, a própria organização federal foi molda
da pelas mesmas características de simetria que se refletiram 

diretamente na administração pública mineira. Outro não é o 
sentido do Decreto-Lei 200/67, cuja repercussão está ainda 
por avaliar, em muitos de seus aspectos. 

Outra tônica da conjuntura nacional foi a 
preocupaçao com a eficiência e em instrumentalizar a área pú 

blica, tanto federal corno estadual, para dar respostas sati~ 
fatórias às exigências que o modelo de desenvolvimento adota 
do impôs. Em tempo, cabe frisar que a administração federal 
e, por via reflexa, as administrações estaduais parecem assim 

reagir em conjunturas desfavoráveis, nas quais emerge o for 
talecimento da autoridade central. Tal foi a experiência vi 

vida no Brasil, em 1930, a partir dos problemas econômicos 
internos caracterizados pela baixa de preços de nossos produ 
tos de exportação, em face da grande depressão mundial. Reco 
nhece-se mesmo, como traço característico do citado período, 
a ênfase na eficiência. 43 

43 b - .. ... d - d S o lle. a o c. o ILlLe)1 cA.a, no p e. ,'l.-<. o o em q u e.6 :tao , e vaIL-<.a.6 me-
d-i..da.6 de. ILac.-i..ona.e..-i..zação adm-i..i:.ü:tILa:t-i..va, que c.onfi.ilLmam a ênna 
.6e na e5-i..c..-i..ênc.-i..a, ve.ja-.6e: _ -

RAMOS, A.e..b eIL:to GueILILe-i..ILo. AdmÚl-i...6 :tILação e e.6:tILa:te~-i..a do 
de.6envo.e..v-i..me.n:to. R-i..o de. Jane-i..ILo, Fundaçao Ge:tal-<.o VaIL 
9 a.6, 1 9 6 6, ~J • 4 4 7 . 
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A fase citada caracterizou-se pois, na 

área administrativa, por virias medidas de racionalização e 

redução de gastos, às vezes sem se preocupar mesmo com a fun 

ção social desempenhada pelo próprio setor público, como em 

pregador, em larga escala, de mão-de-obra. Assim, inseriram
se na legislação dispositivos com o objetivo de »~eduzi~ 04 

quadJto,5 de nUnC.ioHã.Jti04 púbiic.04, c.oioc.ando-o4 de.n:tJto da4 e4 
:tJti:ta4 nec.e4,5idade.4 d04 4 Vt\,'iç.04" 44 

o fato de que a dispensa de funcionários 

foi uma das condições para a grande reforma que se encetou, 
àquela época, encerra per se certas contradições: a própria 
reforma visou amoldar a máquina administrativa às tarefas 
de desenvolvimento; no entanto, um dos objetivos prioritários 
deste mesmo desenvolvimento, ou seja, o aumento do nível de 
emprego foi, em parte, afetado pelas medidas racionalizadoras 
da reforma. Essa ambigüidade se torna mais crucial, se levar 

mos em consideração as características históricas do setor pú 
blico brasileiro, seja empregando diretamente mão-de-obra, 

seja contribuindo para o aumento do nível de emprego, via in 
dustrialização, conforme confirmam virias análises já reali 

45 zadas, como, por exemplo, as de Faoro. 

A reforma administrativa mineira, fruto, 
em parte, do momento político nacional, não pode ser vista 

de per si. Não se quer, com estes argumentos, relegar a pla
no secundário os fatores internos ao Estado, nem tampouco iK 

norar o papel dos agente~ da reforma e considerá-los apenas 

44 1b.<.d. 

45 Um bom nundamento de44a.,5 a44 eJttiva4 pode 4eJt enc.ontJtado em: 
FAORO Raymundo. 04 donoJ do podeJt. POJt:to AiegJte, Ed.<.toJta 

G i o b o ,v o i . 1, 1 9 76 I p. 2 O 3 e 2 1 7 • 
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meros executores de políticas. Vale a pena lembrar os esfor 
ços para dotar a organização pública estadual de aparato téc 

nico eficiente e de orientações que levassem a economia de 
Minas a um estádio adiantado de desenvolvimento. O Plano de 
Recuperação Econômica e Fomento da Produção, o da Eletrifica 
ção e o Diagnóstico da Economia Mineira atestam a existência 
de inconformismo com a penúria, não só da economia, mas tam 

bém do setor público em ~·Iinas Gerais. Revelam, por outro la 
do, a existência de forças modernizantes, que se foram cr1S 

talizando ao longo do tempo. O Conselho Estadual do Desenvol 
vimento, o Escritório Tecnico de Racionalização Administrati 

va, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e outros fo
ram, na verdade, trincheiras onde se alojaram tais forças e 

de onde se deflagrou o processo de mudança. 

Tal mudança, que se corporificou, parcial 
mente, na Reforma Administrativa, nem sempre teve efeitos e~ 
perados, tendo até atingido outros que a invalidavam como, 
por exemplo, a pretensão ao compreensivismo. 

Em princípio, pode-se concluir que o mod~ 
lo simétrico adotado não se aplicou generalizadamente a to
dos os setores da administração pública, cuja heterogeneida 
de inviabilizou a plena eficácia do modelo. O mesmo ocorreu 

quanto à tentativa de se erigir indiscrimir.adamente toda a 
administração direta em "õ!1..gão,~ c.e.ntJta..{.õ". A criação de meca 

nismos de centralização setoriais reflete bem os traços que 
delinearam o espírito da 'reforma, ou seja, certa mentalidade 
de controle, manifestada na tendência de nao se "pe.Jtm.{t.{Jt" 

que os órgãos mantivessem conexões que a própria dinâmica de 
cada um impunha. ~Ias esta centralização teve também pontos 
positivos. Criou em muitos setores (não obstante eventuais 

resistências de antigos funcionários, como jâ~ discutiu ne~ 
te trabalho), núcleos com mentalidade modernizante. Estes 
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núcleos representados pelas APCs, puderam se entrosar e reu 
nir condições de apontar, abalizadamente, através de planos 

de aplicação de recusos bem elaborados, a destinação racio
nal dos gastos, cuja inexistência anterior fazia com que o 

órgão fazendário se mostrasse infenso ao desembolso. 

Outros pontos positivos se resumiram no 
fato de que se conseguiu com que alguns despachos diretos 

com o Chefe do Executivo - notadamente quanto a atos de roti 
na - fossem reduzidos. Foram minimizados, também, conflitos 

de jurisdição e superposição de iniciativas, conforme se ha 
via preconizado no I Plano de Desenvolvimento Econômico e So 

cial. Como exemplo ilustrativo disso, pode ser citada a pró 
pria transformação havida em relação ao Escritorio Técnico 
de Racionalização Administrativa - ETRA- que .determinou o 

fim do antigo Sistema de Reforma Administrativa; transforma 
do em uma Companhia de Processamento de Dados, restringiram

se suas atividades à respectiva área de especialização, ten 
do sido suas funções anteriores absorvidas, em parte, pela 

Superintendência de Modernização Administrativa criada na es 
trutura da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordena

ção Geral, através do já citado Decreto n 9 18.406/77. 

Outro traço que caracterizou o processo 
de reforma foi a sua circunscrição a um grupo reduzidc, de 
pessoas. Além da cúpula condutora da reforma, dela participa 
ram quase que apenas dirigentes e assessores de alta hierar 

quia. Neste ponto, houve mesmo certa dissonância com refor 
mas anteriores, cuja divulgação e participação foram mais am 

pIas. Exemplo disto foi a promoção, entre 1967-1968, de pai 
neis sobre mudanças administrativas, seminários e mesmo con 
curso de monografias sobre temas relevantes para o processo 
de reforma então em curso. Outra lacuna apresentada pela or 
ganização por sistemas parece ter sido a ausência de uma es-
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tratégia a se adotar na sua implementação. Tal nao ocorreu, 
em 1968, quando se dispunha inclusive de uma carta estratégi 

ca norteadora das ações governamentais. Tal estratégia advo 

gava reforma gradual, sem a preocupação de abarcar, a um 
golpe, compreensivamente, o quadro institucional, como 

hábito até então. 

Dado importante que se deve levar em 

-so 
era 

con 
ta é que, em face do grande alcance da organização por sist~ 
mas, muitos de seus resultados exigem um maior prazo de matu 
ração, sendo até mesmo provável que a própria renovação dos 
quadros dirigentes determine, ao longo do tempo, um ajusta
mento natural ao esquema proposto. Assim, é de se admitir 

que estes novos quadros, menos arraigados a hábitos cristali 
zados, se tornem suscetíveis de serem mais influenciados p~ 

los núcleos até lá já amadurecidos, representados pelas As
sessorias de Planejamento e Coordenação. A radical murumça i~ 

troduzida nestas Assessorias constituiu, a próposito, um dos 
grandes êxitos da reforma. De antigas assessorias de planeja 
mento e controle totalmente estanques e voltadas quase que 

exclusivamente para dentro das Secretarias, passaram a uma 
atuação bem mais flexível, inter-relacionando-se a nível do 

Sistema de Planejamento. Contudo, a expectativa maior quanto 
aos resultados de seu funcionamento também se prende ã já re 

ferida renovação institucional dos quadros dirigentes, que 
se dará com o tempo, quando, então, se podera fazer uma ava 

lização definitiva da reforma. 

Ao finalizarmos esta monografia, algumas pon 

derações se fazem necessarias. Não se teve neste trabalhouma 
preocupaçao de esgotar o tema da organização por sistemas e 
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muito menos da reforma mineira como un todo. E ainda que t~ 

nhamos feito constar alguns indicadores financeiros relevan 

tes, não foi preocupação básica mensurarem-se ou manipularem

se variáveis com ênfase numa perspectiva quantitativa. 

A monografia teve essencialmente um cará
ter exploratório, constituindo-se numa tentativa de incursão 

ao complexo tema da reforma. Os diversos contatos por nós vi 
vidos, como participante de experiências no âmbito da admi

nistração mineira, ao longo de quinze anos de atividades pr~ 
fissionais na Secretaria de Administração, no Escritório Téc 
nico de Racionalização Administrativa e Secretaria de Plane 
jamento, através da Fundação João Pinheiro, propiciaram-nos 
um permanente contato com várias Assessorias de Planejamento 

e Coordenação, oportunidade em que pude@os participar também 
de inúmeros projetos envolvendo mudanças institucionais e ad 
ministrativas. 

De outra parte, emergiram das entrevistas 
por nós realizadas, ao longo da elaboração desta monografia, 

várias questões importantes, mas que não foram aqui aprofu~ 

dadas por transcenderem os seus objetivos, que se voltarampa 
ra uma visão mais unitária do quadro institucional. Assim, vá 
rias questões que extravasam o âmbito deste trabalho foram 

detectadas, como, por exemplo, a necessidade de se saber em 
que medida a Reforma Tributária Nacional de 1966 contribuiu 
para os resultados positivos atingidos pela Reforma Fazendá 
ria~omentada neste estudo. 

Do mesmo modo, merece uma avaliação mais 
específica conhecer-se até que ponto o Sistema Estadual de 
Planejamento desempenha realmente funções estruturantes, re
lativamente a organizações mais dinâmicas e, em que medida, 
fatores exógenos têm contribuído para o bom funcionamento des 
sas organizações, em termos de recursos financeiros, human~, 
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materiais e, notadamente, de apoio político. Outras questões 
podem ser citadas, como a necessidade de se avaliarem, espe 

cificamente, os benefícios advindos com a transformação do 
antigo Conselho Estadual do Desenvolvimento na atual Secreta 
ria de Planejamento e os resultados obtidos com a passagem 
do órgão de orçamento, da Secretaria da Fazenda, para o Sis 
tema de Planejamento. 

Urge, outrossim, uma medida importante de 

ordem prática. Sabe-se, por exemplo, que o setor público e~ 
tadual carece de um balanço consolidado, que registre adequa 

damente a participação financeira de diversas empresas vincu 
ladas ao Estado de Minas Gerais. A computação destes dados 
tem sido até hoje omitida. 

Permi ti ríamos, ainda uma observação final: 
a advertência de que qualquer avaliação nao deve atribuir um 

único resultado às mudanças empreendidas, o que seria grave 
erro, já que a Administração compõe-se de órgãos com caract~ 
rísticas distintas e distintos graus de dinamismo. Por exem 
pIo, enquanto existem Sistemas Operacionais pouco privilegia 
dos em termos de recursos financeiros, mesmo por parte do E~ 
tado (como as Secretarias de Administração e Interior, entre 
outras), organizações mais dinâmicas como RURALMINAS, DER-MG 
etc., recebem recursos de programas nacionais e até interna 
cionais. 

Nesse sentido, parece que a atribuição do 

mesmo status (Secretaria, Sistema Operacional, Orgão Central 
e outros), de forma indiscriminada, induz a uma visão distor 
cida da realidade, dificultando mesmo constatações simples 
como, por exemplo, a de que algumas organizações de per si 

são, pelo seu dinamismo, mais importantes do que outras eri
gidas à condição de órgão central de determinado sistema. 
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-Para encerrar, queremos reafirmar o cara 
ter exploratório do presente trabalho, que teve propositad~ 

mente maior ênfase nos aspectos qualitativos, procurando-se 
adotar procedimento que facilitasse uma visão mais unitária 
do·problema. 

Assim, esperamos que as restrições metodo 
lógicas que se possam opor tenham sido supridas pelos benefí 
cios que uma possível visão mais integradora geralmente pro 
porciona. 

Mero esforço de compreensao dos problemas 
institucionais, esta monografia terá atingido os seus objeti 

vos, se puder contribuir de algum modo para um estudo mais a 
profundado da realidade mineira. 



87 

BIBLIOGRAFIA 

ALLEN, Louis A. ~Ianagement & organization. Neli York, McGraw
~ Hill Book Company, 1958. 353 p. 

AL~ffiIDA, Fernando B. de et alii. Orçamentos plurienais de in 
vestimento. Rio de Janeiro, FGV, 1970. 106 p. 

ANTUNES, A.J.C. A experiência de planejamento em Minas Ge
rais. Brasília, SEPLAN/IPEA, 1972. n.p. 

BERTALA1\FFY, Ludlvig von. Teoria geral dos sistemas. Petropo 

lis, Editora Vozes Ltda., 1973. 351 p. 

BETTELHEI~l, Charles. Planificação e crescimento acelerado. 
Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1976. 261 p. 

CAIDEN, Naomi & WILDAVSKY, Aaron. Planning and budgeting in 
poor countries. New York, John Wiley & Sons, 1974. 371 p. 

CHURCHMA.~, C. West. Introdução à teoria dos sistemas. Petropo 

lis, Editora Vo:es Ltda., 1971. 309 p. 

CINTRA, Antônio Octávio & Â'\DRADE, Luis A.Gama de •. Planeja

mento e desenvolvimento:notas sobre o caso de Minas Ge
rais. Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro, 

10: 221-40, ab r. / j un. 1976. 

CINTRA, Antônio Octávio & H.~DAD, Paulo Roberto, org. Dile
mas do planejamento urbano e regional no Brasil. Rio de 
Janeiro, Zahar Editores, 1978. 253 p. 

COULSON, Margaret A. & RIDDELL, David S. Introdução crítica 
à sociologia. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1975. l43p. 



8 8 

DIAS, Fernando Correia. Estado e desenvolvimento em Minas G~ 

rais. Revista Brasileira de Estudos Políticos. Belo Hori
z on te, (25 - 2 6): 111-136, j u 1. /68 a j an . /69 . 

DIAS, José de N. Teixeira. A reforma administrativa de 1967. 

Rio de Janeiro, FGV, 1969. 236 p. 

FALUDI, Andreas. A reader in planning theory. Oxford, Perma
gon Press, 1973. 399 p. 

FRANCO, Afonso Arinos de Helo. Um estadista da República (A
frânio de Melo Franco e seu tempo). Rio de Janeiro, Edito 
ra Nova Aguilar S.A., 1977. 1.259 p. 

GENARI, Breno. Uma análise de sistemas administrativos. Rio 
de Janeiro, FGV, 1966. l7~ p. 

HIRSCHMAN, Albert O. La estrategia deI desarrollo econômico. 
México, Fondo de Cultura Econômica, 1970. 210 p. 

JAGUARIBE, Hélio. Condições institucionais do desenvolvimen-

to. Rio de Janeiro, ~ünistério da Educação e Cultura, 
1958. 54 p. 

KATZ, Daniel & KAH~, Robert L. Psicologia Social das Organi
zações. São Paulo, Editora Atlas S.A., 1970. 551 p. 

MADDICK, Henry. Democracia, descentralização e desenvolvimen 

to. Rio de Janeiro, Cia. Editora Forense, 1966. 280 p. 

MEDEIROS, Jarbas. Governo e planejamento em Minas Gerais. Be 
10 Horizonte, Imprensa Oficial, 1969. 306 p. 

------o política e administração para o desenvolvimento eco
nômico e social de ~·Iinas Gerais. Belo Horizonte, CED, 1966. 
67 p. 



89 

MINAS GERAIS. Companhia de Processamento de Dados do Estado 
de ~Iinas Gerais, PRODENGE. Organização administrativa do 
Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 1974. 42 p. 

--~--. Conselho Estadual de Desenvolvimento. Avaliação ins 

titucional dos sistemas estaduais. Belo Horizonte, 1975. 
123 p. 

------o Considerações sobre a consolidação do sistema de pIa 
nejamento do Estado de ~Hnas Gerais. Belo Horizonte, 1970. 
15 p. 

---o Minas Gerais 1971-75. Perspectivas - Diretrizes de 
desenvolvimento econômico e social para o qüinqüênio-~71-

75. Belo Horizonte, 1970. 101 p. 

---o Plano Mineiro de Desenvolvimento Econômico e Social-
1972-76. Belo Horizonte, 1971. 292 p. 

-----o Sinopse institucional dos sistemas estaduais. Belo 

Horizonte, 1974. 141 p. 

-------o Sistemas operacionais da administração pública esta
dual. Belo Horizonte, 1972. n.p. 

------o Sugestões para a reforma administrativa do setor pú
blico de Minas Gerais. Belo Horizonte, 1969. n.p. 

------o Fundação João Pinheiro. Estado e desenvolvimento: 

por uma estratégia institucional. Belo Horizonte, 
83 p. 

1975. 

-----o Fundação João Pinheiro/Secretaria de Estado do Traba 
lho, Ação Social e Desportos. Análise administrativa-estu 
dos para o processo de modernização administrativa. Belo 
Horizonte, 1976. v.l, 92 p. 



9 O 

MINAS GERAIS. Secretaria do Desenvolvimento Econômico de Mi
nas Gerais. Institucionalização do sistema estadual de PIa 

nejamento. Belo Horizonte, 1973. n.p. 

------o Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação 
Geral. 11 Plano Hineiro de Desenvolvimento Econômico e So 
cial - 1976-1979. Belo Horizonte, 1975. 149 p. 

NASCIMENTO, Kleber T. Reflexões sobre.a estratégia de refor

ma administrativa: a experiência federal brasileira. Re 
vista de Administração Pública. Rio de Janeiro, (1): 11-50: 

1 9 semestre de 1967. 

RAMOS, A Guerreiro. Administração e estratégia do desenvol
vimento. Rio de Janeiro, FGV, 1966. 453 p. 

------o A teoria administrativa e a utilização inadequada de 
conceitos. Revista de Administração Pública. Rio de Ja

neiro, FGV, ~:15-22. set./1973. 

RM~OS, Dilson Cosme. Idéias para uma nova estratégia de pla
nejamento em i·finas Gerais. Belo Horizonte, CED, 1974.n.p. 

RESENDE, Baria Efigênia Lage de. Uma interpretação sobre a 

fundação de Belo Horizonte. São Paulo, 1974. Separata de 
SHIP6sIO NACIOKAL DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DE HISTÓ 

RIA, 7, Belo Horizonte, 1973. Anais .•• s.n.t. p.60l-33. 

ROSTOW, W.W. Etapas do desenvolvimento econSmico. Rio de Ja 
neiro, Zahar Editores, 1971. 198 p. 

ROWE, Lloyd and BOISE, William B. Organizational innovation: 
Current Research and envolving concepts. Public Adminis
tration Review. New York, 34(3) :284-93, May/june. 1974. 



91 

SELZNICK, Philip. Fundamentos da Teoria de organização. In: 

ETZIONI, Amitai. Organizações complexas. São Paulo, Atlas, 

1967. p. 30-43. 

SHARKANSKY, Ira. Administração Pública: a formulação de po

líticas nos orgãos governamentais. Rio de Janeiro, FGV, 

1974. 341 p. 

SIMON, Herbert A. Comportamento administrativo. Rio de Janei 

ro, FGV, 1971. 277 p. 

SIMON, Herbert A. & MARCH, J.G. Teoria das organizações. Rio 

de Janeiro, FGV, 1966. 353 p. 

SINGER, Paul. Desenvolvimento econômico e evolução urbana. 

São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1968. 377 p. 

SUNKEL, Osvaldo e PAZ, Pedro. El subdesarrollo latinoamerica 

no y la teoria deI desarrollo. M~xico, Siglo XXI Edito 

res S.A., 1970. 385 p. 

THOMPSON, Victor A. Moderna organização. Rio de Janeiro. Li 

vraria Freitas Bastos S.A., 1967. 184 p. 

TRAGTENBERG, Maurício. As harmonias administrativas de 

Saint-Simon a Elton Mayo. In: BUROCRACIA E IDEOLOGIA. São 

Paulo, Ãtica, 1974. 228 p. 

WALDO, D\Vight. O estudo da administração pública. Rio de Ja 

neiro, FGV, 1969. 129 p. 

WATERSTON, Albert. Development Planning-lessons of experien 
ce. Baltimore, Haryland, The John Hopkins Press, 1965. 

706 p. 

WOLFE, Narshall. Desenvolvimento:para que e para quem? Rio 

de Janeiro, Paz e Terra, 1976. 284 p. 



~\EXO 

SISTE~~ DE PL~~EJ~lliXTO E SISTE~MS OPERACIONAIS 

Principais Normas Básicas de Organização 

- Organização da Governadoria do Estado 

Dec. n 9 13.478, de 08-03-71 

- Organização do Sistema Estadual de Planejamento 
Lei n 9 5.792, de 08-10-71 

- Instituição da Junta de Programação Financeira 
Dec. n 9 14.203, de 21-12-71 e 

Dec. n 9 17.112 de 22-04-75 - art. 89 

- Instituição da Inspetoria Geral de Finanças 
Dec. n 9 14.306, de 02-02-72 

- Regulamentação do Conselho Estadual de Desenvolvimento 

Dec. n 9 14.323, de 04-02-72 
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- Instituição do Sistema Estadual de Reforma Administrativa 
Dec. n 9 14.359, de 03-03-72 

- Indicação dos Sistemas Operacionais da Administração Púb1i 

ca Estadual 
Dec. n 9 14.446, de 13-04-72 

- Instituição de Assessoria de Planejamento e Coordenação
APC nos seguintes órgãos: 

Secretaria de Estado da Agricultura: 

Dec. n 9 14.473, de 28-04-72 
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Secretaria de Estado da Administração: 

Dec. n 9 14.555, de 07-06-72 

Secretaria de Estado do Interior e Justiça: 

Dec. n 9 14.578, de 14-06-72 

Gabinete Civil do Governador do Estado: 
Dec. n 9 14.645, de 10-07-72 

- Instruções para execução de projetos de Reforma Administra 

tiva 
Dec. n 9 14.563, de 08-06-72 

- Reorganização das Assessorias de Planejamento e Coordena
ção dos seguintes órgãos: 

Secretaria de Estado da Educação: 

Dec. n 9 14.609, de 28-06-72 

Secretaria de Estado da Segurança Pública: 

Dec. n 9 14.640, de 04-07-72 

Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social: 

Dec. n 9 14.641, de 04-07-72 

Secretaria de Estado da Saúde: 

Dec. n 9 14.644, de 10-07-72 

- Organização do Conselho Estadual de Te1ecomunicações-aoETEL 
D~c. n 9 14.622, de 29-06-72 

- Consolidação das atribuições das Assessorias de P1anejame~ 
to e Coordenação - APC - dos órgãos centrais dos Sistemas 

Operacionais 
Dec. n 9 14.655, de 11-07-72 
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- Implantação do Sistema Operacional de Indústria e Comércio 
e Turismo 

Dec. n 9 14.952, de 03-11-72; 14.953 de 03-11-72 e 
de 26-03-76 

17.793 

- Regulamentação do Funcionamento dos Sistemas Operacionais 
Dec. n 9 14.799, de 14-09-72 

- Regulamentação do Conselho Estadual de política de Pessoal 

Dec. n 9 14.838, de 21-09-72 

- Instituição da Diretoria de Orçamento na estrutura orgâni
ca da Secretaria de Estado da Fazenda 

Dec. n 9 14.910, de 24-l0-í2 

- Constituição da Companhia de Processamento de Dados do Es 
tado de Minas Gerais - PRODEMGE 

Lei n 9 6.003, de 12-10-72 

- Organização da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil -
CEDEC 
Dec. n 9 15.146, de 29-12-72 

- Reorganização da Auditoria Geral do Estado da 

de Estado da Fa=enda 
Dec. n 9 15.183, de 18-01-73 

Secretaria 

- Instituição da Superintendência de Articulação com os Muni 

cípios - SUPAJI - no Conselho Estadual de Desenvolvimento 
Dec. n 9 15.254, de 15-02-73 

- Instituição da Diretoria do Tesouro na estrutura orgânica 

da Secretaria de Estado da Fazenda 
Dec. n 9 15.465, de 16-05-73 



- Instituição de estímulos fiscais a atividades turísticas 
Lei 6.500, de 05-12-74 
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- Instituição da Superintendência Metropolitana da Fazenda 

na estrutura orgânica da Secretaria de Estado da Fazenda 
Dec. n 9 16.936, de 16-01-75 

- Conselho de política Financeira 

Dec. n 9 16.599, de 19 -10-74 e 
Dec. N9 16.910 de 07-01-75 

- Estrutura Básica da Administração Pública Estadual e Compo 
sição dos Sistemas 
Dec. n 9 17.112, de 22-04-75 e 17.113, de 22-04-75* 

- Criação do Grupo Executivo de Ciência e Tecnologia 
Dec. n 9 17.114, de 22-04-75 

- Reorganização do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 
Dec. n 9 17.115, de 22-04-75 

- Organização do Conselho de Desenvolvimento Econômico e So

cial 
Dec. n 9 17.136, de 05-05-75 

- Organização da Secretaria de Estado do Governo 
Dec. n 9 17.274, de 18-07-75 

Crlação da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 

Lei n 9 6.953, de 17-12-76 (Ver também dec. n 9 18.407, de 

04-03-77) 

* Os Dec. n 9 s 17.112 e 17.113/75 sofreram modificações (De
vem ser consultadas as versões publicadas no Diário Oficial 
"Minas Gerais" dos dias: 23-04-75; 08-05-75; 14-05-75; 
26-08-75 e 05-09-75) 



- Criação do Conselho de Industrialização - COIND 
Dec. n 9 18.086, de 21-09-76 

- Criação do Fundo de Apoio à Industrialização - FAI 
Lei n 9 6.875, de 21-09-76 
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- Instituição de incentivo fiscal a empreendimentos indus
triais na área mineira da SUDENE e constituição do Progra 
ma de Desenvolvimento do Norte de Minas - PRODENOR 
Dec. n 9 18.087, de 21-09-76 

- Instituição do Sistema Operacional de Ciência e Tecnologia 
Lei n 9 6.953, de 16-12-76 e Dec. n 9 18.407, de 04-03-77 

- Reorganização do Sistena Estadual do Planejamento e da Se 
cretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral 
Dec. n 9 18.406, de 04-03-7~ 

Modificação da Lei n 9 6.875, de 21-09-76, que criou o Fun

do de Apoio ã Industrialização - FAI 
Lei n 9 7.274, de 21-06-78 e Dec. 19.266, de 28-06-78 

- Criação da Agência de Desenvolvimento Turístico de Minas 
Gerais '- ADETUR-~·IG 

Dec. n 9 19.280, de 03-07-78 


